REFERAT FAU-MØTE 23.APRIL 2015.
Tilstede: Nyfrid, Renate, Silje, Gunhild, Kari, Lene, Mariann og Rita.
Frafall: Toril, Karoline og Bente.
Sted: Mosvik skole.
Sak 18/15 Godkjenning av saksliste, ok.
Sak 19/15 Informasjon skole/barnehage.

Klassekontakter/FAU-medlem:
1.klasse:

2.klasse: Klassekontakt: Ihna
FAU: Mariann
3.klasse: Klassekontakt: Tina
FAU: Kari
4.klasse: Klassekontakt: Ester
FAU: Maria M
5.klasse:
6.klasse: Klassekontakt: Laila
FAU: Lene H
7.klasse: Klassekontakt: Tesa
FAU: Renate S

Redigering av månedsbrev mai:

Faglig innhold, referat fra diverse møter, valg av klassekontakter, lese-apper fra
SOL, eget vindu med beskjeder fra FAU og lignende… Blir å finne på
hjemmesiden til Mosvik skole i slutten av april.

Aktivitetsplan for våren er revidert og ligger på nett:

Planen ligger på hjemmesiden med datoer for Tahir-lekene, ”Hopp for hjertet”,
Tine-stafett, førskoledager, Villmarksleir, Tur til Namsskogan….
VIKTIGE DATOER!
Temadag/avslutning torsdag 18.juni.
Fotografering FOVEA mandag 1.juni.
Liv Paula og Elisabet fra PPT, sosiometrisk undersøkelse fredag 5.juni.
7.klasse på tur, 11.-12.juni.
Halv skoledag siste dag før ferien 23.juni.

Årets aksjon mot mobbing uke 36:

Mandag 31.august-fredag 4.september.
Informasjon på www.udir.no.
Oppfordrer klassekontaktene til å arrangere sosialt treff i løpet av denne uka,
forslaget er at de klassene som er slått sammen har felles treff på høsten mens
på våren gjennomføres treffene klassevis.
Lærerkabalen til høsten er ikke klar enda….
Sak 20/15 Foreldreskolen.
Etter lite oppmøte i fjor, diskuterte vi litt rundt opplegget, mange gode forslag…
-opplegg for 1.og 2.klasse.
-sosialt/bli kjent.
-forventninger til skole, samarbeid, foreldrerollen???
-quiz.
-to kvelder isteden for tre?
-bytte navn? Hvordan høres ordet foreldreskole ut? Skal foreldrene skoleres?
FAU-leder og rektor banker opplegget, bør gjennomføres før høstferien.
Sak 21/15 Uteområdet i barnehagen.
Ønsker om å avgrense/dele opp uteområdet i barnehagen, skjerme de små midt
på dagen men og ha muligheten til mer utetid på ettermiddagen når bemanninga
er mindre…. Saken tas opp med Toril-styrer.
Sak 22/15 Uteleker på skolen.
Flytting av utstyr fra kommunehuset, bod til leker, sjakk-brikker og lignende.
DUGNAD onsdag 10.juni 17-20.
Lene og Renate tar ansvar- samler en gjeng med ”handymen”.
Mariann, Silje og Kari ordner med servering, vi selger mat og får litt inntekt til
FAU.
Mariann finner ut om eventuell støtte gjennom Gjensidige stiftelsen- tar kontakt
med Sandvollan skole, da de fikk pengestøtte til uteområdet for noen år tilbake.
Sak 23/15 Sommeravslutning 18.juni.
Avslutninga blir ved Jækta (båten), skolen har ansvaret for tema.
FAU selger grillmat, drikke og lignende.
Rune L har to store griller.
Vi spør om Sundnes sponser oss med potetgull.

Sak 24/15 Inntekt til FAU.
-dugnad
- sommeravslutning
Ny slagplan legges til høsten.
Sak 25/15 17.mai arrangement.
7.klasse har hovedansvaret, men har få elever og trenger da hjelp fra 2.klasse.
2.klasse har ansvaret for lekene.
Felles møte søndag 26.april.
Fanene er sjekket av Nyfrid og de er i orden, klassekontaktene har ansvaret for
at noen bærer klassen sin fane.
Sak 26/15 Aldersregel i bassenget, offentlig åpningstid.
Det har vært diskutert om det er nødvendig med en aldersregel i bassenget,
f.eks. at barn under 8 år må følges av en voksen, dette har vært diskutert av
badevaktene men ikke kommet til noe enighet. FAU ønsker å belyse dette da
dette blir nevnt av flere foreldre. FAU-leder skriver et brev om dette.
Neste møte er 28.mai.
Referent: Mariann Staberg.

