REFERAT FAU-MØTE 08. FEBRUAR 2017
Til stede:
Karin Pettersen 8c, Oddvar Olsen 8b, Kristin Ulstrup 9b, Christian Reme 9a og
Monica de Klerk 8a

Saksliste:
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte.
2. Vinterball – evaluering
Elevene ønsker ikke å lage kjøreplan for vinterballet. – Vi tar det
til etterretning.
Gjennomgang av budsjett for vinterball. Det ble overskudd. FAU
foreslår å redusere deltakeravgiften fra 250kr – 200kr ved neste
vinterball.
Overskudd: står dette på en konto?
Positivt at politiet kom innom vinterballet. En tanke: Hadde det
vært lurt om politiet var til stede i starten, sto i døren når
elevene gikk inn?
3. Dugnad Polentur 10. Trinn. Hvordan ligger de ann? Når

skal 9.trinn sette i gang og hvordan?
Denne saken ble lite behandlet da ingen fra 10. trinn var til
stede. 9.trinn tar opp Polentur på foreldremøtet i vår.
4. Års- hjulet for våren 2017
Det blir foreldremøte for alle trinn i løpet av våren.
8. og 9.klasse skal ha foreldremøte i mars. I tillegg planlegges
det et temaforeldremøte for alle trinn.
Foreldrekontakter tar kontakt med kontaktlærer før
foreldremøtet – avklarer saker.
Minner om at det velges to Bry deg og to SaFMu representanter
pr. klasse.

5. Mobilbruk
FAU jobber videre med mobilfri skole.
I forbindelse med opplegget på 8.trinn ”Kjærlighet og grenser”
har det kommet mange henvendelser på at de ønsker mobilfri
skole.
I referat fra SMU møtet 23.11.16 mobilfri skole, foreslår FAU å
benytte regelverk fra Vassmyra ungdomsskole. Der er ikke lov å
bruke mobil på skolen. Blir mobilen inndratt – hentes den av
foreldre.
6. Valg av ny leder
Christian Reme ble enstemmig valgt til ny leder for FAU. Karin
Pettersen er nestleder.
7. Info fra rektor
Bry deg logo – skal komme inn på alle ukeplaner.
Kurs: rappe – kurs for elevene ved Andre Martin Hadland.
Noen ansatte skal på sjakk – kurs.
8. Eventuelt
Status el-sigaretter
Paula sender ut info. skriv til alle foresatte. Har det kommet
skriv om dette?
Friminutt
FAU ønsker at elevene skal være ute i friminuttene, i hvert fall i
langfri. Det er 2-3 vakter ute pr friminutt.
Paula tar dette videre. Hva er status her?
FAU møter fremover: 08.03 og 10.05 kl.18.00 -20.00.

Ref. Monica de Klerk

