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

28.05.15 kl. 19.00-21.00
Mosvik skole

Tilstede: Karoline Røstvig, Rita G. Aarnes, Lene Kristin Hansen, Toril A. Damås, Inger Merethe
Oldervik, Bente Fossum, Renate Svenning, Mariann Staberg, Silje Karlsen og Gunhild Jenssen
Frafall: Ragnar Grande
Sak 27/15

Sakliste godkjent.

Sak 28/15
Informasjon skolen
- PPT skal ha en miljøkartlegging 5. Juni
- Mandag 1.Juni blir det skolefotografering
- Det skal gjennomføres en befaring av uteplassen på skolens område for å se at ting er som de
skal, og hva som mangler og må gjøres. Evt dugnad.
- Fra neste år blir det mobilskole

-

Informasjon fra barnehagen:
Fotografering tirsdag 2. Juni
Det skal gjennomføres en brannøvelse før sommerferien
Det er jevnlige møter mellom skolestartere og skolen
Fredag 26. Juni er planleggingsdag
3. Juli er en tilretteleggingsdag som betyr at barnehagen er steng, dette er siste dagen før
sommerferien.
Har inngått avtale med sykeheimen om minst et besøk i mnd.

Sak 29/15
Dugnad 10.juni
- På skolen er det flere ting som kan gjøres. Rita lager en oversikt over dette. blant annet må
man få markert opp brett til sjakkbrikkene, rydde i busker og lage en utstyrs bod.
- På barnehagen skal uteområdet avgrenses og det skal lages til en sandkasse for de minste.
Ved gamle kommunehuset står det et gammelt grillhus som barnehagen skal få, så det må
ordnes med flytting.
- Vurderer å flytte dugnaden til 22.juni.
Sak 30/15
Sommeravslutning skole 18.juni
- Silje Karlsen kontakter slakteriet ang mat.
- Det bestilles inn grillmat og tilbehør
- Det blir ikke servert kaffe og kaker.

Sak 31/15
Dekket i fotballbingen
- Ikke avklart hvordan dette skal løses.
Sak 32/15
Avslutningstreff i FAU
- Dette avtaler vi internt
Sak 33/15
-

Lunsjpenger i barnehagen

Foreldrene ønsker større variasjon i maten som serveres i barnehagen.

Sak 34/15
Personalmangel i barnehagen
- Det er ved flere anledninger observert at det er lite personal i barnehagen, og det undres
over om dette er forsvarlig
- Dette kan tas opp i SU
Sak 35/15
17.mai
- Enighet om at 7.klasse har ansvaret, men ved behov må 2.klasse hjelpe til.
Sak 36/15
Eventuelt
- 5,6 og 7 klasse skal på sykkeltur. Det blir tatt opp at det er uforsvarlig å la barna sykle i 80
sonen på fv775. Det blir lagt frem forslag til alternative ruten som kan brukes.
- Det er stor trafikk langs veien, og stor pågang av trailere.

Ref. Karoline Røstvig

