Referat møte i Mosvik FAU
Tidspunkt: 22.05.14 kl. 18.00-20.00
Sted: Personalrommet Mosvik skole
Tilstede: Inger Merethe Oldervik, Sture Stakset, Berit Irene Ørsjødal, Renate Svenning, Roger
Melting, Rita G. Aarnes, Toril Alstad Damås.
Ikke møtt: Bente Fossum, Erik Tangstad og Maria Rønning
Saker til behandling:
Sak 10/14

Godkjent innkalling av sakliste

Sak 11/14

Info fra barnehage ved Toril.

•

Avslutning i barnehagen kommer til å foregå på dagtid ved Survikjækta. 6-åringene vil ha
egen avslutning.

•

For øyeblikket ser det ut til at det vil være 21 unger i barnehagen fra høsten av.

•

Siste barnehagedag er 3.juli.

Sak 12/14

Info fra skolen ved Rita.

•

Et nytt IKT-reglementet skal vedtas politisk. Feide er et felles påloggingsverktøy hvor hver
elev får et brukernavn og passord som de bruker for å logge seg inn på flere program.

•

Skoleavslutningen er lagt opp som en temakveld om Grunnloven, torsdag 12. juni kl 18.1420.14. Det skal være underholdning og matservering, alle foresatte inviteres.

•

Alle klassene stiller med en skuffkake hver. Det blir kjøpt inn blomster som skal deles ut til
trafikkvaktene.

•

Det blir fiskedag for småtrinnet, usikkert om det blir kanodag i år. Sykkeldag for
mellomtrinnet. 7. klasse skal på skoletur til Åre.

•

Fredag 13. juni har elevene fri grunnet pakking.

•

Siste skoledag er 19.juni. Flyttedag og planlegging den 20. juni.

•

Det er satt ned en komitè for åpninga av nye Mosvik skole, Rita er ansvarlig og kaller inn til
møte. Representant for elevene er Charlotte, Klara for lærerne, Sture fra FAU og Berit fra SU.

Sak 13/14

Info fra FAU ved Berit.

•

Kort info etter storforeldremøter i april, referater ligger på nett.

•

Alle klassepermer må innleveres til Rita før skolen slutter, legg ved informasjon om
aktiviteter i hver klasse det siste skoleåret.

•

De klassene som ikke har valgt representant til neste års FAU og klassekontakt må gjøre det
snarest og gi beskjed til Rita.

•

Vi ble enige om å følge tradisjonen med avslutning ved Moloen 18. juni kl. 18.00. FAU er
ansvarlig, og ordner med varme på grillene. Folk tar med mat, drikke og noe å sitte på selv.
Dette er for elever, foresatte og ansatte på skolen, og det er fritt om folk ønsker å komme
eller ei.

•

Nye skolestartere inviteres, foreldrerepresentanter fra bhg ordner med det.

•

Pga ny valgordning er det siste året vi har vararepresentanter ved skolen. De er ansvarlige for
leker og aktiviteter den 18.6, og de avgjør hvordan det legges opp.

Sak 14/14

Gaver til kontaktlærere.

•

Ble enige om å ordne det i klassene, slik det er gjort tidligere. Utdeling skjer i klasserommene
etter temakvelden den 12. juni.

•

Dette er siste møtet i FAU for dette skoleåret, takk for samarbeidet!
God sommer :)

Referent: Gunhild Jenssen, Berit I. Ørsjødal
Mosvik 17.06.14

