FAU-møte, mandag 09.01.17, 18.00 – 20.00
Tilstede; MK, Svein, Heidi, Evelyn, Thomas, Jarle, Anne, Ole Jakob, Evelyn, Silje, Hege, Kesia, Bo og Lill

Saksliste


17.mai 2017
Lill er leder for 17.mai-komiteen 2017 og er tilstede for å være med å drøfte situasjonen for
17.mai. Hun har vært med å arrangere 17. mai to ganger tidligere ved Dalen skole.
Hovedsaken i år er korpsene. I midten av november sendte Musikkrådet et brev til Dalen
skoles 17.mai-komite. De ytrer et sterkt ønske om at Dalen skole skal delta i det store toget i
Fetsund. Det er fire skoler og tre korps i Fet kommune. De rekker ikke over alle fire skolene
på en 17.mai. Tidligere har ett korps gått tidlig på morgenen på Dalen skole, og så blitt busset
tilbake til Fetsund for å gå der. Det ble mye gåing på en dag for det korpset som også gikk ute
i Gan. Før 17.mai 2016 var det en god del frem og tilbake med korpsene før vi fikk korps til
Dalen. Dette gikk da til kirken, og så stod musikantene og ventet i ca. 45 min mens det var
gudstjeneste, for deretter å gå i tog tilbake til Dalen skole. Korpsene selv ytrer også et ønske
om å få gå et større tog, med flere tilskuere enn det man finner på ruten fra Dalen skole og til
Dalen kirke. Det er også stusselig når det kun er to korps i Fetsund, da toget er så langt, og
det er ønsket at korpsene får gå i samme tog og spille sammen. Det er også mange Dalen
elever i Fet skolekorps som får spilt for sine skolekamerater om alle går i samlet tog i
Fetsund. Vi er ei lita bygd og det hadde vært koselig om de fire skolene gikk sammen. Ved
grunnlovsjubileet var det veldig moro med stort 17.mai tog.
Alternativene som ble lagt frem fra Musikkrådet var følgende;
1: Alle barneskoler i Fet samles til et felles tog hvert år.
2: Korpsene rullerer på de 4 skolene, dvs. at hver skole er uten korps hvert 4 år.
Alt.2 vil dermed være å gå i tog i Fetsund sammen med de andre skolene, og tre år med
korps før vi neste gang deltar i Fetsund.
FAU har fått opplyst at dersom Dalen velger å ha eget tog i 2017 vil dette gå uten musikk fra
korpsene i Fet. 17.mai komiteen ved Dalen skole har undersøkt med korps fra Båstad, men
det har ikke latt seg gjøre å få et annet korps hit.
Etter dette stemte FAU over følgende alternativer:

Alternativ 1: Alle skoler går i Fetsund (alltid). Egne arrangementer på skolene etterpå. Ingen
stemmer.
Alternativ 2; Dalen går hvert 4. år i felles tog i Fetsund. Første år 2017. Dalen har eget tog med korps
de tre neste årene. Enstemmig vedtatt.
Toget i Fetsund går normalt fra Garderåsen via Hovinhøda (hvor Riddersand også venter på
toget) og ender opp utenfor Fet kirke. Når Dalen skole skal gå i toget i 2017 må det være
fokus på mulighet for parkering for foreldre og andre tilskuere samt rask busstransport av
ungene tilbake til Dalen etter toget.
17.mai arrangementet vil fortsatt være på Dalen og starter når de første biler og busser
ankommer Dalen etter toget.

FAU ønsker at denne avgjørelsen nå får stå noen år, slik at det ikke igjen til neste år blir en ny
drøfting om hvorvidt vi skal gå i Fetsund eller andre endringer fra Musikkrådets side.



Org.nr på plass. Veien videre?
Vi får en bankkonto. Har snakket med banken på torsdag, de to andre må skrive
under på. Når underskriftene er i orden får vi bankkonto.



Priser for sykkel og skistativ, prosess videre? (utsettes til møte i februar.)



Fane-komiteen; fremdrift? Har fått tak i norsk flaggfabrikk. Skal i samtale med dem
førstkommende mandag. Settes av som punkt på møte i februar.



Søking om midler fra fond; Bjørn Vidar; undersøker mer til neste gang. Svein; en av
høyttalerne er sprengt, ellers har Svein fått vite at forsterker og annet er i orden. Kun
høyttalere som er i ustand. Svein sliter med ansvarsforholdet flerbrukshall/ skolens
område. Vi har folk som leier salen, og det lille rommet er også tilgjengelig for utleie.
Man kan søke formannskapet om støtte til å reparere den ødelagte høyttaleren.
Dette gjør vi! Målet vårt må være å få dette fikset til 17.mai.



VFL v/Svein./ utsettes til februar



Videre diskusjon rundt vennebenk, TL, elevers trivsel på skolen. / utsettes til februar



NB! Karnevaldisko for 4. – 7. trinn / barnas bruktmarked – sak i februar.



Datoer for vårens FAU-møter ble fastsatt.
Uke 2, 09.01.
Uke 6, 06.02
Uke 10, 06.03
Uke 14, 03.04
Uke 18, 03.05
Uke 23, 07.06
Årsmøte og sommeravslutning for FAU uke 25



Eventuelt:

Referent; May Karin Pilhaug

