Referat fra FAU-møte 05.12.17
Tilstede: Bo Granberg, Lisa Katarina Frödin, Bjørn-Vidar Wollum, Silje Severine Sætre, Siri Finstad,
Evelyn Nathalie Lindheim-Eriksen, Thomas Skullerud, Kicki Wessel, Håvar Østmoe
(dmsnorge@gmail.com), Svein Gullerud og Anne Parelius Wiechert
Meldt avbud: Kristian Melnes, Siv-Lillian H Amundsen, Tanja Solstad, Artur Giza.

Saksliste:
1.0 Snøkanon
2.0 Skistativ
3.0 Fane
4.0 17.mai
5.0 Gangvei mot Sandsmoen / Vinlandsveien
6.0 Glassveggene på kjøkkenet ved klasserommene / SFO
7.0 Skolegensere
8.0 Årshjul i FAU
9.0 Møtedatoer FAU våren 2018
10.0 Evt
- Forslag for tema-foreldremøte
- Påkledning i skoletida
- Barn i Lia når det ringer inn – hvem følger opp at barna kommer inn…?
- 7. klasseavlsluting
1.0 Snøkanon; Test – mangler litt utstyr for drift, to «hanner» og en skjøteledning. Bør nok være
minus 4-5 før man kjører i gang. Bør kjøre en test til – Thomas tar ansvar. Er varme i bua nå,
Thomas har fått nøkler til vann og lager der snøkanonen står. Bør sendes ut info-skriv til
foreldrene på skolen hvor man ber om hjelp til å kjøre snøkanon Thomas sender mail til Tone
som sendes ut til alle foreldrene på skolen. Bo lager facebook-gruppe ift snøkanonen.
2. Skistativ: Svein og Artur har snakket sammen og sett på steder hvor man kan sette opp. Artur
kontakter Svein for videre progresjon.
3.0 Fane: Lærerne er informert ift at det er en konkurranse om motiv til fane. Ilias og Hanna har vært
rundt og snakket med alle elevene. Bjørn-Vidar og Svein tar et lite møte ift fane og videre progresjon.
4.0 17.mai: Hovedkomitemøte 21.11.17, Bjørn-Vidar stilte på møte. Sigmund Valberg er leder i
skolens 17 mai-komite. Bjørn Vidar kontakter Sigmund ift å få i gang 17 mai-komiteen. Møtet i
skolens 17-mai komite må avholdes før 16.01.18. Fau foreslår og er positive til en rute på 17 mai som
går fra Stensrud-feltet og hovedveien til skolen. Dette fordi det er en godt befolket trase. Avstand er
ca 2,8 km. Det er ny sogneprest i Dalen kirke. Presten er positiv til å diskutere alternativ ift
gudstjeneste. Bjørn-Vidar stiller på neste møte i hovedkomiteen.
5.0: Gangvei mot Sandsmoen / Vinlandsveien. Sendt innen frist for høring, skal behandles i
kommunestyret i januar.

6.0 Glassveggene på kjøkkenet ved klasserommene /SFO: Det er satt blå kors med teip på dørene for
at man ikke skal gå på glassveggene. Skal utsmykkes av SFO som har fått ansvar for dette.
7.0 Skolegensere: Skal man gå bort fra skolens logo ift bestilling av nye gensere. Svein har lyst til at
det skal lages ny skolelogo. Inntil ny logo er på plass kan man bestille genser med tekst, fau tar stilling
til på neste møte utforming av ny tekst. Bjørn-Vidar sjekker ut før neste møte.
8.0 Årshjul:
- første møte i slutten av august –årsmøte hvor man konstituerer fau, valg av verv.
- månedlige møter
- snøkanon-møte/komite
- trafikkaksjon – ifm refleksens dag (19. oktober)
- valg av 17 mai-komitemedlemmer på høstens foreldremøte
- karnevalsdisco
- barnas bruktmarked
- valg av nye fau-representanter på vårens foreldremøte
- 7 klasseavslutning – 5. klasse hjelper til
- felles sommeravslutning med underholdning (skolens forslag til dato 2018: torsdag 14 juni)
9.0: Møtedatoer våren 2018:
-Onsdag 24. januar (diskutere karnevalsdisco)
- Onsdag 28 februar (planlegge bruktmarked)
- Tirsdag 20 mars
- Mandag 16 april
- tirsdag 8 mai (avlyses dersom det ikke er behov for møte ift 17 mai)
- avslutning : mandag 11 juni

10. Evt
- Kicki har innspill ift tema for foreldremøte – klassemiljø – både mellom elevene og mellom lærer /
elev. Forslag Thomas Nordal, Anne Kathrine Holt. Sosiallærer i 50 %? Det er ikke lovpålagt å ha
sosiallærer på barneskoletrinn. Helsesøster Synnøve er et alternativ ift det sosiale miljøet. Svein tar
med seg innspill ift temaet for foreldremøte.

- Påkledning ute i skoletida – Dersom man opplever at barna har for lite klær på seg i skoletida
/friminutt må man ta kontakt med trinnets kontaktlærer.
- Barn i Lia når det ringer inn – hvem følger opp at barna kommer inn…? (de er uten tilsyn)
Svein sier at det er to voksne ute på morgenen. Han skal informere lærerne om at det har skjedd at
barn ikke kommer inn selv om det har ringt slik at barna ikke blir værende ute.
-7. klasseavslutning – skal en annen klasse få ansvar for å dekke på, servere og rydde av slik at 7.
klasse kan være gjester på sin egen fest? Forslaget er 5. klasse blir hjelpeklasse. Enighet i FAU om
dette. Arrangementet er en kveld rett før skoleslutt, ca 2-3 timer.

Referent:

Anne Parelius Wiechert

