FAU-møtereferat
Dato: 8. november 2016
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede: Bodil Kroken, Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Marte Aas Brenna, Anne Gunvor
Nystrøm, Elisabeth Enoksen, Torbjørn Moe, Gro D. Håkonsen, Ingrid Fosse Kvia, Camilla
Opaker, Tor Egil Ruud, Pernille H. Røsholt, Nina Helen Hansen
Ikke tilstede: Kristine Aa. Storeide,

1. Godkjenning av referat
Referat fra FAU-møtet den 11. oktober ble godkjent.

2. Rektor har ordet
Teknisk etat, kommunen, har gått over skogen ved skolen og ikke funnet trær som ble betraktet
som farlige. Dog har noen trær blitt tatt av estetiske årsaker. Bodil har funnet tegningene til et
tredje byggetrinn som er videreformidlet til kommunen og kunne legge til at det ligger an til det i
skolebruksplanen vil komme et forslag om at hele paviljongen tilbakeføres til skolen og at det vil
bli gjennomført en virksomhetsoverdragelse (både barnehageplasser og ansatte) til den nye
private barnehagen.
Det er i 2017/2018-budsjettet satt av 127000 til buss for at Garderåsen og Hovinhøgda skoler
skal kunne ha det samme svømmeopplæringstilbudet som de andre skolene i Fet har. Fjerde
trinn vil bli prioritert pga. krava i opplæringsplanen. Det pågår en dialog med Fet svømmeklubb
mht. opplæringa.
Det er funnet noen midler på skolebudsjettet til bruk på lekeapparater. Skolen har derfor bestilt
to sklier (tiltenkt bortenfor SFO-inngangen) og husker (settes opp ved ballbingen). Sannsynligvis
vil montering skje i januar.

3. Lekeapparater – veien videre
FAU ønsker å supplere med lekeapparater og tar utgangspunkt i ”klatrepark/hinderløype”
bestående av totalt ni apparater hvor det i første omgang vil være aktuelt å kjøpe inn ett,
eventuelt to apparater (ett apparat koster fra 12000 og opp til 48000 inkludert monteringsarbeid,
men ”parken” kan det selvfølgelig utvides ved senere år). Det tas ikke stilling til hva/hvor mange
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som bestilles før etter julegrantenningen da den økonomiske oversikten er bedre. Måter å utvide
julegranntenningsarrangementet for å få inn mer penger ble diskutert. I tillegg vil det være
aktuelt å søke Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 og fylkeskommunen for å få inn de nødvendige
midlene. På området opprettes en egen søknadsgruppe bestående av Frank, Marianne, Marte
og Camilla. Midler FAU skaffer gis som gave til skolen da de kan kjøpe inn momsfritt.

4. Gjennomgang av arbeidsliste v/Marianne
Marianne forklarte idéen og bakgrunnen til ”Hvem gjør hva”-lista.

5. Eventuelt
Vipps-nummer er nå i boks [22971/Garderåsen FAU]. DnB har også plakat som kan henges opp
ved arrangement.
Skolens lite informative nettsider ble diskutert. Mer informasjon og ikke minst oppdatert
informasjon savnes. Trolig årsak: skolen bruker i stor grad It`s learning.
Nytt møtetidspunkt: 13. desember
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