Vår dato
27. mars 2017
Saksbehandler
Rita Gjestad Aarnes

Vår referanse
Deres referanse

Mosvik barnehage og skole
Referat fra møte FAU
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Torsdag 23. mars 2017, kl 1800 – 2000
Mosvik skole, møterom
Bodil Brattaker, Tina Berg, Morten Berger, Roger Sundseth, Elin Tangstad,
Oddvar Kilen, Toril Alstad, Bodil Anita Olsen
Karoline Røstvig, Heidi Aasløkk, Marius Melbø, Rita Gjestad Aarnes

Saker som ble behandlet:
Sak 30/16-17
Godkjenning av innkalling & sakliste, godkjenning av referat fra møtet 26.01.17
Vedtak:

Innkalling og sakliste til møtet 23.03.17 godkjennes
Referat fra møtet 26.01.17 godkjennes

Sak 31/16-17

Informasjon fra skole og barnehage
Fra barnehage:
 Ingen nye søkere på plasser til høsten. Ut fra bemanning har vi 29 plasser
neste år(2017/18).
 Ansatte; 5 voksne pr dag(= 30 pl)
 Har vært en fin etterjulsperiode med bl.a. fastelaven, karneval, ski/akedag
etc.
 Barnehagen har lukket gruppe på Facebook
o Ei for småbarn og ei for storavdelinga.
 Barnehagen har også ei offentlig/åpen Facebookside som brukes til offentlig
informasjon.
 De ansatte har hatt fagkveld med tema språk-/språkutvikling.
 Planleggingsdag i alle barnehagene med tema psykisk helse og
relasjonstilknytning.
 Framover:
o Må ha DUGNAD grillhus.
 Mye som gjøres. Skal få snekker til å se på det for å vurdere
behov.
 MJF ønsker å bidra med "kårkailler" som kan ta i et tak.
Fra skolen(lagt til av Rita):
 Skolen kjører leseprosjektet "Jakten på det forsvunnede påskeegget" i alle
klassene fram mot påske; Kick Off var fredag 17. mars(se Inderøyningen
fredag 24.03). Målet er å løfte lesegleden og øke lesekompetansen samtidig
som vi har fokus på lesing i alle fag.
 Åpen scene tirsdag 21. mars. Mange talenter fikk vist seg fram for medelever
og ansatte.

Postadresse
7690 Mosvik
E-post
rita.aarnes@inderoy.kommune.no

Besøksadresse
Mosvik skole og barnehage
www.inderoy.kommune.no

Telefon
74 06 09 03
Telefaks
74 06 09 01

Bankkonto
4202.37.15338
Org.nr
NO 997 391 853





Fredag 7. april er det Morgensangkafè.
Kulturkompis for 2. – 4. klasse starter onsdag 29.03, og varer t.o.m. uke 18.
Ellers anbefaler vi at alle leser Aktivitetsplanen som ligger på hjemmesida
sammen med Månedsinfoen. Der står det viktigste av det som skjer utenom
undervisninga.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 32/16-17

Dialogmøte mandag 3. april 2017, kl. 19.00(info fra Rita etter møtet)
Dialogmøte er et møte hvor hovedutvalg Folk, ordfører, SU fra hver enhet og
rektorgruppa deltar. Det er mulighet for å ta med seg 2 – 3 ansatte, ikl.
Tillitsvalgte. I tillegg skal leder og nestleder i FAU delta.
Tema som er satt under lupen på møtet vil bli:
 Resultat på brukerundersøkelser
 Resultat på nasjonale prøver
 Ny kvalitetsplan for oppvekst(se hjemmesida til kommunen)
 Tilstandsrapport 2016(ligger på hjemmesida til kommunen)
 Samarbeid mellom skoler
 Mm
Nærmere informasjon og program har enda ikke kommet. Siden rektor ikke var
på FAU-møtet ble dessverre dette ikke drøftet.
Dette til orientering

Sak 33/16-17

Storforeldremøte
TEMA?
Kan det arrangeres sammen med Utøy? Lyngstad?
Etter påske?
Foreleser fra Nord Universitet?
Hvem vet, hvem tar ansvar?
 Barnehage og skole sammen
 Kontakt opp mot Lyngstad/Utøy? Naturlig at FAU-leder tar kontakt
 Når skal møtet være?
 Tema: "Foreldre i en hektisk hverdag", eller har de andre gode tema vi
kan henge oss på.
 Kaffesalg 7. kl?

Vedtak:

Kan Rita høre med Utøy & Lyngstad.
Forslag til møtedato, tirsdag 25. april kl 18 – 20

Sak 34/16-17

Eventuelt
Skal FAU arrangere diskotek?
Kanskje filmkveld?
Hele skolen?
Enighet om Filmkveld for hele skolen. To ulike filmer, to rom.
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Komite:
Tekn.ansvarlig: Ivar Jakob
Innkjøp/kiosk: Elin og Tina
Rigging:
Oddvar og Roger
Rydding:
Alle
Vekslepenger: Morten
Også sosialt treff for voksne.
Kaffeansvar voksne:
Skuffkake:
Bodil B
Bodil Anita
Invitasjon:
Bodil Anita
Tidspkt:
Fredag 21. april kl 1830 – 2030
Sted:
Musikkrom + bibliotek, kaffe skolekjøkken
Elin kaller inn til første komitemøte.
NB! GI beskjed til klubben.

Møtet slutt kl 19.25
Bodil Anita/referent
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