Referat fra FAU-møte for Mosvik skole og barnehage
Tidspunkt:
Sted:

23.10.14 kl. 19.00-21.30
Mosvik skole

Tilstede: Gunhild Jenssen, Karoline Røstvig, Mariann Staberg, Rita G. Aarnes, Lene Kristin Hansen,
Inger Merethe Oldervik, Bente Fossum, Ragnar Grande og Toril A. Damås
Fra IKFU: Jan Erik Frisli
Sak 26/14

Sakliste godkjent.
Fotografering i sak 30, gjelder både skole og barnehage.
Bytter plass på sak 28 og 29.

Sak 27/14

Informasjon fra skole og barnehage
- kontakt telefoner er nå i orden på hjemmesiden til Mosvik skole
- Gjennomgang av årsplan – innhold, organisering og mål. Ikke godkjent av SU
enda.
- Samarbeidsplan for overgang mellom barnehage og skole er revidert.
- Beredskapsplan for skole/barnehage er påbegynt å skal være ferdig til
1.desember.

Sak 29/14

Informasjon IKFU ved Jan Erik Frisli
- Det har hittil i år vært to møter, med lite deltakelse.
IKFU ønsker gjerne innspill fra FAU om det er saker som kan tas videre.
- IKFU jobber blant annet med å kartlegge kommunens svømme og
livredderopplæring i skolen.
- Storforeldremøte på kulturhuset 7.april. forslag til tema ønskes.

Sak 28/14

Lene Kristin Hansen representerer FAU i IKFU istedenfor Bente Fossum.

Sak 30/14

Det er ikke aktuelt å bytte aktør ved skole og barnehagefotografering.

Sak 31/14

Eventuelt:
- Utstyr i gymsalen ønskes. Bom, ringer i taket etc. mangler eller er for
dårlig.
Dette er faste installasjoner og må tas opp med eier av bygget. FAU skriver et
formelt brev ang oppgradering av hallen.
Per dags dato er det for lite leker i skolegården. Barna savner vippedissa. Denne
blir flyttet til våren.
- Løse gjenstander i skolegården må tas inn fredag, da de blir herjet med i helgene.
- Det må fylles på sand til sandkassa til våren.
- Resten av potten som ble satt av til leker til skolen, bli brukt til nye traktorhjul til
leketraktorene i barnehagen.

Ref. Karoline Røstvig

