REFERAT FRA MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)
Tid: Torsdag 22.09.16, kl 1800 - 2000
Sted: Mosvik skole, møterom
Tilstede:
Karoline Røstvig
Tina Dehli Berg
Kari Fjerstad
Elin K. Tangstad
Oddvar Kilen
Morten Berger
Heidi Aasløkk
Rita Gjestad Aarnes
Forfall:
Bodil Anita Olsen
Toril Alstad Damås
Sekretær:
Heidi Aasløkk
SAKLISTE:
Sak 7/16-17

Godkjenning av innkalling av sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent

Sak 8/16-17

Informasjon skole og barnehage
Rita informerer;
- Dugnader barnehage; I gang med dugnader for å få flyttet og
renovert grillhuset til barnehagen. Det vil bli flere dugnader utover
høsten for å få dette i mål.
- Dugnader skole: Ballbingen er ferdig. Det skal lages ei trapp ned
mot ballbingen. Behov for dugnad på beising av ballbingen. Mangler
fortsatt jord til plen rundt skolen, dette må purres på til neste år.
- Mye aktivitet på starten av skoleåret. Informasjon fra
aktivitetskalenderen for høsten 2016. Det skal bla arrangeres felles
utedag med Lyngstadskolen 30.09. Fortsettes med frukt fra
Sør-Verran helselag første fredag hver mnd.
- Kartlegging ferdig.

Sak 9/16-17

Handlingsplan for skoleåret 2016-17
- Sette opp faste dugnadsdager for skole og bhg? Før 17.mai og
etter skolestart
- Mørkekveld i oktober
- Vedtekter for FAU

Vedtak:

Dugnader holdes vår (før 17.mai) og høst. Det er vanskelig å
fastsette dato da det sannsynligvis må variere litt etter hvilke
arbeidsoppgaver og gjøremål det er snakk om.
Det vil bli arrangert en kveldsmatkveld i barnehagen i oktober.

Inntekt til FAU og sosialt samvær for foreldre og barn.
FAU-representantene fra barnehagen har ansvar for å arrangere
dette.
Mørkekveld (utvidet skoledag) blir 15.11.16 kl 17.30-19.30. Lærerne
står for poster. FAU står for salg av kveldsmat.
Vedtekter FAU. Gjennomgang og små endringer i vedtektene.
Sak 10/16-17

Vedtak:

Innstilling hovedutvalg Folk 06.09.16 - dagens skolestruktur
videreføres.
Rådmannen skal innkalle rektorgruppen for å diskutere veien videre.

Sak 11/16-17

Vedtak:

Orientering
Skolestruktur

Midler til barnehagen
Barnehagen trenger nye tråtraktorer

FAU innvilger innkjøp av 4 tråtraktorer til 6000 kr (forhandlet ned til
under halv pris).

Sak 12/16-17

Eventuelt
Kaffebrødliste

Vedtak:

Utsatt til neste møte.

