Referat FAU møte 06.11.17

Tilstede: Silje Severine Sætre, Thomas Skullerud, Bjørn Vidar Wollum, Siri Finstad, Kristian
Melnes og Siv- Lillian H. Amundsen.
Meldt avbud: Anne Parelius Wiechert, Evelyn Nathalie Lindheim- Eriksen, Kicki Wessel, Bo
Granberg, Monica Irene Trobe Hartveit, Svein Gullerud, Lisa Katarina Frödin, Artur Giza og
Tanja Solstad.
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1.0. Snøkanon. Den er sjekket og i orden. Thomas snakker med Svein for å få nøkkel til skuret
og strømboksen på stolpen. Svein har kjøpt tralle til snøkanonen, slik at alt kan være på
samme sted. Svein lurer på om FAU kan betale denne. Om det ikke kommer noen
innvendinger, er de tilstedeværende positive til dette.
2.0. Skistativ. Artur tar opp dette på neste møte og da er også Svein tilstede.
3.0. Trafikkaksjonen. Det var tre stykker som deltok på trafikkaksjonen. Det gikk fint, men
kunne vært en til. Det kan være lurt at en av deltakerne har vært med tidligere. Det hadde
vært en fordel å bestemt en person som hadde ansvaret for dagen. I år hadde vi
trafikkaksjonen 19. oktober og det er refleksens dag. Heretter tar vi trafikkaksjonen på denne
datoen. Vi fikk mange reflekser fra NAF i forbannelse med denne dagen. Dette kan vi få neste
år også. Var nok med 4-5 kanner kaffe.
4.0. Fanen. Det har vært møte i fanekomiteen. Det skal være tegnekonkurranse blant eleven.
Hanna (6. klasse) og Ilias (7. klasse) skal gå rundt i klassene og informere. Må tas opp på
neste møte. Det nærmer seg fristen for å sende fanen til laging.
5.0. FAU referatet. I 6. klasse skriver Carina e- posten til Bjørn Vidar slik at foreldrene kan
kontakte han om det er saker de vil ta opp. FAU representantene kan spørre om dette kan
gjøres i deres klasser også. Foreldre kan også melde saker til FAU representanten i sin klasse.

6.0. 17.mai. Har det vært møte i 17. mai komiteen? Viderefører denne saken til neste møte.
Svein informerer.
7.0. Skolemessa. Temaene omhandlet bl.a. opplæringsloven, skolebøker, undervisning i
timene var temaene, rettigheter for ansatte i skolen. Ikke så relevant for FAU, mest for
ansatte i skolen og skoleadministrasjonen.
8.0. Gangvei mot Sandsmoen/ Vinlandsveien. Det er sendt et innspill til høring ang.
trafikksikkerhetsplanen. Innspillet er signert Dalen FAU, Dalen Arbeiderlag og Fet Senterparti.
Venter på svar fra kommunen.
9.0. Eventuelt
9.1. Glassveggene på kjøkkenet ved klasserommene/ SFO. Det er ikke så fint med et blått
tape- kryss over glassveggene. Kan det dekoreres med tegninger, vindusmaling eller
lignende? FAU sender saken videre til Svein slik at han kan undersøke dette til neste FAU
møte.
9.2. Skolegensere. Bjørn Vidar har fått brosjyre om skolegensere. Skal det bestilles i år?
Avventer til vi har nytt design? Skal vi kun bruke tekst? Viderefører saken til neste møte.
9.3. Årshjul i FAU. Det ble ytret ønske om å ha et årshjul over arrangementene. Da er det
lettere å planlegge fremover. Vi lager ert utkast på neste møte.
9.4. Minnepenn. Det kjøpes inn en minnepenn som alle referater og skriv legges inn på.
Sekretæren tar ansvar for minnepennen.
Neste møte: tirsdag 5.12.17
Siv- Lillian H. Amundsen

