FAU-møte 21.09.2017
Til stede: Gunhild Jenssen, Toril Alstad, Espen Sivertsen, Marius Melbø, Karoline Røstvig Staberg,
Johannes Grande og Elin Tangstad.
Forfall: Randi Karlsen, Karin von Køppen, Bodil Anita Olsen, Roger Sundseth, Rita G. Aarnes.
Sak 07/17-18: Godkjenning av innkalling og sakliste
- Innkalling må komme tidligere. En uke før f.eks.
- Annonsere møtet på Facebook samme dag
- Forøvrig godkjent
Sak 08/17-18: Godkjenning av referat fra sist FAU-møte
- Leser opp og godkjenner referat fra sist FAU-møte
o De sakene som omhandlet skolen går videre til neste møte
Sak 09/17-18: Info fra barnehagen
- Feriestengt
o Alle kommunale barnehagene i Inderøy kommune er vedtatt skal være feriestengt i ukene
27 – 30.
o Dette medfører at mange av foreldrene som benytter barnehagen får problemer med å få
ukene til å gå opp.
o De aller fleste foreldene har ferie fra og med uke 28.
o Derfor er det et ønske om at kommunestyret kan endre vedtektene for barnehagene slik at
feriestenginga i barnehagene blir fra og med uke 28 til og med uke 31.
o Dette er en sak for IKFU, som bør fremme dette som en ny sak for kommunestyret snarlig.
o Karoline sender kontaktinfo på IKFU til Espen.
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Pedagogisk bemanning
Tone har fri på onsdager, da har man ikke pedagog på småbarnsavdelingen. Denne dagen har
styrer det pedagogiske ansvar. Ikke optimal, men slik blir det frem til jul. Så lenge Toril har
pedagogisk ansvar er dette innenfor normen.
Høring på ny bemanningsnorm og pedagognorm er ute, og der er forslaget å sette ned
maksgrensen til hhv 7 småbarn og 14 storbarn per ped.leder.
Grill hytte
Nå skjer det noe, vi har fått to nye vindu, i plexiglass.
Paul Rickard er hyret inn
 Han skal tette huset og legger nytt tak
 Har bestilt dør via Byggtorget – denne kommer på plass når bygget er tett og
beint
 Resten av arbeidet (kledning av vegger innvendig, og bygging av benker) blir
tatt på dugnad
 Ovn må ordnes til slutt
 F.eks. Jøtul som de har på Utøy
o Dette kan kanskje skaffes gratis på Facebook eller Finn.no
 Kan bruke grillhytten på utøy som eksempel og dra dit for inspirasjon
Traktorene
o Dårlig kvalitet – skal purres på leverandør, da de er under et år gammel
 Toril tar reklamering med FK på Verdal, og AK- maskin.
Ellers har de mange turer
o Har laget rognebærgele
 Populært blant barna
o Elgjakt for skolestarterne
 Skal til Nordbygda, bruker privatbiler.

-

Får elev fra VGS i noen uker i høst, uke 40-46
o Hun skal være på Ugla mandager og tirsdager.

Sak 10/17-18: FAU`s rolle i planlagte aktiviteter
- Mørkekveld
o I fjor var dette i november.
o I år blir mørkekvelden onsdag 15. november.
o Tryggtrafikk har mange forslag til aktiviteter
o I fjor slapp de en halv skoledag før jul(?) pga obligatorisk mørkekveld
 Samarbeid mellom FAU og skole
 Vi vil gjøre den obligatorisk også i år
o Bør være mat
o Fin anledning til å få inn penger
 Maten ble solgt på kvelden
o Var felles med Framverranskolen
 De bør få ansvaret for en post, dette kan vi spørre de om
 Gjør at de blir mer involvert i arrangementet
o Sette opp en komité
 Alle som har barn i skolen må delta (fra FAU)
o Greit at skolen tar ansvar for løypen
o Må den være i Framverran?
o Sak på møtet 26/10: planlegge mørkekvelden.
- Høstkaffe i barnehagen:
o Tar med vararepresentantene fra FAU i BHG
o Inngangspenger
o Loddsalg
o Gevinster
 Noen tar med kaker, noen med gevinster
o Kanskje underholdning fra barna?
 Utfordrer Toril på dette
o Dato – uke 42, på en onsdag dvs. 18. Oktober
 Heidi, Tina, Malin og Karoline arrangerte i fjor
o Startet kl. 18
o Tar med en kanne med kaffe selv
 Espen og Johannes ordner, vi spør Heidi om hva som ble gjort i fjor
Sak 11/17-18: Eventuelt
- Venteplasser på BHG
o Mange som venter på plass i kommunen
o Opptil flere i Mosvik
 Bør være prioritet i Mosvik for å stimulere til tilflytting
 Bør dette tas til media?
 Sak for IKFU
- Leker fra Framverranskolen
o Tar med ette videre til neste gang
- Hull i asfalt
o Henvende seg til kommunen, dette er jo en skolevei
 Jeg hører med Rita hvem man kan ta tak i her
- Fotografering, hva gjør vi?
o Bytter til Studio G, var ikke fornøyd med Fovea
 Skal ta situasjonsbilder
o Får skjema i forkant
 De garanterer at vi er fornøyde med bildene

-

o Skjema hentes inn uke 39-40 han fotograf får fritt velge mellom uke 41-42
o Skal være katalog
o Elin ringer på Kjell om dette
Økonomi og tilgang til konti, Johannes jobber med tilgang og har fått skjema fra Grong SPB

Ref. Espen.

