Referat FAU-møte 13.09.16
Konstituering av FAU og fordeling av verv:
FAU-leder: MKP / Bo Erik nestleder
SU- representanter 2 stk – May Karin + Heidi, Nadia er vara
Sekretær – MKP
Kasserer – Ole Jakob
Festkomite – Monica, Anne og Kesia
KFU – Hege, Jarle er vara

Fordeling av overskudd fra 17.mai 2016, kr. 33.404:
3. 6. og 7. trinn vil ha ansvaret for 17.mai til våren, -må få satt 17.mai komiteen så fort som mulig.
Overføres til saksliste for oktober.
Det er ytret ønske om en ny talestol til gymsalen. Svein informerer om at det er vannfaste finerplater
og en god del 2x4toms lektere, kan disse brukes? Jarle sjekker ut om noen kan bruke materialene og
snekre en. Gir tilbakemelding i oktober.
Svein foreslår at man nedsetter en fane-komite som jobber utelukkende med prosjektet og ser hvor
mye penger man trenger, - søke midler, kan man involvere elever osv. Fanekomite overføres til
saksliste for oktober. Vi ble enige om å ikke bruke FAU pengene men heller bygge videre på kapital vi
har. Siden FAU ikke har et organsasjonsnummer får vi ikke ordnet en konto, dette må utredes litt
bedre. Kan skolen ha en konto for FAU? Kan kanskje kasserer sjekke litt rundt til neste gang?
Info om trafikkaksjon i uke 42
Skiltene Svein hadde laget ble ødelagt for halvannen uke siden, - de ble låst inn ved skoledagens slutt
på torsdag, fredag morgen fant Johnny dem ødelagt, - alle skiltene er knust, knekt og ødelagt.
Skole og SFO kjøper inn maling og spray til å få malt asfalten. Svein ser når han får tid til å lage nye
skilt, og sørger for at de låses inn på et annet sted.
Litt praktisk: Hvem blir med på aksjonen? MKP, Bo, Anne, Kesia. Vi begynner 07.00. Anne snakker
med og ordner at vi får koke kaffe på kjøkkenet. Skaffer reflekser; Bo
Hege: Skriver informasjon til foresatte som deles ut sammen med ukeplanen som går ut mandagen
før tirsdag, legge ved link til videoen til Trygg Trafikk. Ta med dette til KFU; det er mange
ungdomsskolelever som ikke bruker refleks.
Kanskje noe unødvendig at alle kjører barna som får gratis skoleskyss; hadde vært fint med færre
som ble kjørt. Mange fler kunne også brukt gangveien/kryssingen nede. Krysningspunkter er de
farligste. Kan vi oppfordre til det i skrivet?

Info om videre arbeid med fritidstilbud i Gan og omegn.
Fet Fritidsklubb skal i utgangspunktet redusere antall timer tilstedeværelse. Klubbleder ønsker å tilby
to åpne fritidsklubbkvelder i måneden på Dalen og en kveld på grendehuset på Enebakkneset.
Trenger i så fall å ha FAU og Dalen IL med til å stille frivillige voksne. Legger frem forslag i kommunen
neste uke. FAU støtter ideen enstemmig og mener vi kan tilby voksenhjelp når det trengs.
FAU ble også enige om at det er bedre/viktigere å prioritere 4-7 enn å dele opp til to kortere tilbud
for 1-3 og deretter 4-7 trinn.
Eventuelt
-

Hjemmesiden til Dalen skole, - Svein sjekker hvem som skal få mailer og vedlegg og skal legge
ut på skolens side. Roger W er i pappaperm, men vi må få hjemmesiden opp og gå. Dette var
for øvrig et punkt på sakslista for FAU-møtet i august.
Ønsker for info på hjemmesiden er for eksempel:
-litt om skolen/ start/slutt tider/ kontaktinfo, epost adresser (ser det er link på navnene
som ligger der, det er bra)/ tlf. osv./ hvilke lærere/ansatte jobber på skolen/ evt.
prosjekter klassene har jobbet med som det kan være fint å vise frem/ når er helsesøster
på skolen, og kontaktinfo.

Generell info som de fleste(alle) foresatte har fått i høst, men som bør finnes på hjemmesiden i
tillegg. Man kan ha som en liten tommelfingerregel å legge ut info som sendes på mail hjem,
kanskje?
-

Svein; kort sak helt på tampen; hjertesukk; altfor mange barn som kommer slentrende inn
lenge etter at det har ringt inn. Elever skal være på skolen kl.08.00. Ønsker å sende ut et noe
strengt skriv til foresatte, fordi det er en del foreldre som ikke får levert barna sine i tide.

I oktober er det foreldremøte for alle trinn den 11.10. FAU bør møtes før denne kvelden for å
forberede arbeid som må gjøres på foreldremøtet; årshjul og fordeling av arbeidsoppgaver på
trinnene. FAU-leder foreslår mandag 10.10 denne måneden, slik at vi er forberedt til foreldremøtet
kvelden etter. Saker til neste møte er:
-

-

Godkjenning av referat fra september.
Kort gjennomgang av årshjul, sjekke at alle får brukt den på morgendagens møte.
Nedsette 17.mai-komite; forberede dette til foreldremøtet som holdes 11.10. ( 3., 6., og
7.trinnsklassekontakter må ta regien på foreldremøtet som holdes klassevis og fordele verv
for 17.mai komite for våren 2017. Skaffer mer info om grupper og verv som legges frem på
møtet den 10.10.
Fanekomite; hvem skal denne bestå av? Kan dette formidles på foreldremøtet, kanskje vi har
noen ildsjeler i bygda som ønsker å være med i en slik komite?
Fremdrift trafikkaksjon – er vi i rute? Hva må skaffes/gjøres? (forutsetter nesten at aksjonen
blir i uke 42, da det vil bli litt for kort varsel hvis aksjonen skal være dagen etter.)
Fremdrift hjemmeside, kan FAU få tilganger så vi kan legge ut referater selv? Annen info
rundt hjemmesidens drift – Svein.
Eventuelt – meldes til May Karin via mail eller FB-side fortløpende.

Mvh May Karin Pilhaug, referent

