FAU-møtereferat
Dato: 10. januar 2017
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede: Bodil Kroken, Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Marte Aas Brenna, Torbjørn Moe,
Tor Egil Ruud, Kristine Aa. Storeide, Camilla Opaker, Gro D. Håkonsen, Elisabeth Enoksen og
Pernille H. Røsholt samt vararepresentantene Elin Reithaug og Heidi Espevik
Ikke tilstede: Nina Helen Hansen

1. Godkjenning av referat
Referat fra FAU-møtet den 13. desember ble godkjent.

2. Rektor har ordet
Kommunen vil komme på befaring i forbindelse med planen «Trygg skolevei» i løpet av februar
og se på parkerings- trafikksikkerhetssituasjonen ved skolen. Videre må skolen ta en diskusjon
innad vedrørende en eventuell endring i forhold til når elevene tar sykkellappen da skolen har
forholdt seg til Trygg Trafikk som anbefaler dette fra først 10-12 årsalderen (fra 5. klasse).
Vaktmester ser på muligheten for å støpe rør/juletrefot ved flaggstangen slik at skolen kan ha
større juletre i framtiden. I den forbindelse har skolen sammen med Elevrådet gått til innkjøp av
utendørs høyttalere samt trådløse mikrofoner. Høyttalere vil også komme i gymsalen!
Alle lekeapparatene er nå bestilt. Det har blitt ordnet opp i de avvikene som kom i forbindelse
med det årlige tilsynet av (de gamle) lekeapparatene, herunder utskifting av planker i ballbingen.
Et åpent sikringsskap på skolens område er nå sikret med hengelås.

3. Eventuelt
FAU hadde en generell diskusjon rundt 17. mai-arrangementet. Siden det vil være to klasser på
hvert årstrinn i all overskuelig framtid kom det et forslag om at arrangementet derfor legges til et
årstrinn (og ikke to som i dag). Da et slikt forslag krever endringer i vedtektene for FAU for å
kunne vedtas, vil dette komme som en sak ved neste årsmøte for FAU. Videre er det viktig at
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årets 17. mai-komite skriver en god og fyldig evaluering. FAU-leder tar initiativ til et oppstartmøte
med komiteen 18. februar.
Det har blitt skaffet fire nye kaffetraktere og det burde derfor være godt dekning ved 17. maiarrangementet. Før FAU-rommet i kjelleren kan ryddes bør skolen ta rede på det som er deres
eiendom slik at det ikke blir kastet.
«Søknadsgruppa» jobber videre og en eventuell Vipps-aksjon er derfor ikke aktuell ennå.
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