Referat FAU møte 10.10.17

Tilstede: Anne Parelius Wiechert, Thomas Skullerud, Bjørn Vidar Wollum, Lisa Katarina
Frödin, Artur Giza, Tanja Solstad, Kristian Melnes og Siv- Lillian H. Amundsen.
Meldt avbud: Silje Severine Sætre, Evelyn Nathalie Lindheim- Eriksen, Siri Finstad, Kicki
Wessel, Bo Granberg Monica Irene Trobe Hartveit og Svein Gullerud.
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1.0. Trafikkaksjonen
Siv- Lillian, en far i 1. klasse, en mor i 7. klasse, mor i 4. klasse og Bjørn Vidar møter opp kl. 7. Ha på
refleksvester. Alle tar kontakt med de i sine klasser som kan stille.
Koke noen kanner med kaffe. Siv- Lillian snakker med Torunn om å låne kjøkkenet. Det er ca. 100- 150
reflekser, huske å gi til barnehage barna også. Bjørn Vidar snakker med Svein angående figurene som
skal settes ut og utsending av brevet både som ranselpost og e- post.
2.0 Skistativ
Artur har sjekket dette. Det går ikke å ha kombinert ski- og sparkesykkelstativ på de stativene man kan
kjøpe. Artur viste frem forskjellige typer og har sjekket pris. Artur fant en type som det ut som en
kasse med små hull som skiene parvis kan settes nedi. Disse kan brukes som benker på
sommerhalvåret. Det kom innspill om at det kan freses spor til sparkesykkel. Eventuelt lage kasser
med firkantete store rom slik at flere par ski kan settes nedi rommene.
Stativene kan eventuelt stå ved bjørka/ gjerdet ved inngangen til 1.-4. trinn. Da er det lett tilgang til å
hente dem. Siden Svein ikke kommer på neste møte, snakker Artur med Svein for å høre hva han
tenker.
3.0. Fanen og fond midler
Bjørn Vidar har fått tilbakemelding fra Lions Fet og de bidrar med midler til fanen. Kristian skaffer
kontonummeret slik at de kan overføre midlene. Bjørn Vidar sender søknad til flere også.
4.0. FAU referater
Foreldrekontaktene sender ut en e- post/ en melding på facebook om at referatet er lagt ut, så kan
foreldrene gå inn på nettsiden og appen (Skolene i Fet) å lese selv. Nå er appen oppdatert. Dermed
kan FAU referatene leses både i nettleseren og appen.

5.0. 17. mai
Det ble informert om 17. mai i 6. og 3. klasse under foreldremøte. Sigmund Valberg (6. klasse) meldte
seg som leder til 17. mai komiteen. 3. klasse avventer beskjed fra 6. klasse og Svein for videre arbeid.
6.0. Snøkanon
Det er noen som har meldt seg for å være med i dugnaden. Thomas tar ansvar for å prøvekjøre
snøkanonen slik at han får et perspektiv på hvor mye tid det tar og hvordan snøproduksjonen gjøres.
Deretter settes det opp dugnadsliste etter det. Foreldrekontaktene sender en forespørsel på e- post
til foreldrene etter hvert.
7.0. Skolemessa
De fra FAU som har lyst og mulighet til å dra, møter opp den dagen det passer best for dem selv. Kan
være noen tips til skolehverdagen. Dette er en gratis messe. Foreldre og elever kan også dra om de
vil.
8.0. Gangvei mot Sandsmoen
Thomas, gjennom Dalen Arbeiderlag, inviterer inn til møte om gang- og sykkelvei fra skolen mot
Sandsmoen og Vinlandsveien. De inviterer lokale politiske partier, kommunen og andre som kan være
med å påvirke for og interesserte i å få gang og sykkelvei.
9.0. Skolemelk ordning
Det har kommet forespørsel fra en forelder om å kunne få jus i sortimentet. Skolelyst.no (tidligere
tine skolemelk) har flere muligheter som foreldrene selv kan velge enn tidligere. Gå inn å se. FAU var
litt usikker på hva skolen kan påvirke i f.h.t. sortimentet og muligheter til oppbevaring i kjøleskapene
på skolen.
Neste møte: mandag 6. november (obs: i musikk- paviljongen)
Siv- Lillian H. Amundsen

