Referat FAU-møte 17.06.2015

Tilstede: Mariann Staberg, Inger Merethe Oldervik, Randi Karlsen, Lene Kristin Hansen, Rita G Aarnes,
Ragnar Grande, Maria Myrabakk, Malin Lyng Sliper, Renate Svenning og Heidi Aasløkk.

Sak 27/15. Sakliste godkjent.
Sak 28/15. Informasjon skole og barnehage.
Fra oppstart til høsten, vil barnehagen og SFO som et prøveprosjekt stenge kl 16.00. Dette vil i første
omgang gjelde frem til jul. Det reageres på at foreldrene til barn i SFO ikke har fått uttalt seg om
dette. Det har vært dårlig oppslutning på tilbakemelding fra foreldrene til barna i barnehagen, på
utdelt spørreskjema angående dette.
Foreldre må bli flinkere til å gi tilbakemelding til skole og barnehagen direkte!
Sak 29/15. Sykkeldag 19/06
Blir samme rute som tidligere. Skolen har sendt info hjem til foreldrene. Det vil bli følgebil foran og
bak syklistene. Sikkerheten er tatt på alvor sier rektor.
Det er mye tungtrafikk langs riksvei 755 fortiden, og flere foreldre er derfor bekymret angående
forestående sykkeltur.
Det ble fremmet forslag om ny sykkelrute. Forslaget ble avvist.
Sak 30/15. Ukeplaner tilgjengelig på internett/mail.
Det blir «mobilskole» til høsten. Mere info kommer etter hvert i prosessen.
Sak 31/15. Planlegge avslutningen.
Silje Karlsen har bestilt mat. Ragnar Grande ordner med henting av bestilt mat på Inderøy Slakteri.
Ragnar tar også ansvar for å fyre opp grillene på avslutningen. Videre ble det diskutert priser av mat
og diverse, samt snakket om organiseringen.
Sak 32/15. Planlegge dugnad.
Skolen: Det blir ikke bod pga at den var liten, samt at det ikke er penger. Det ble snakket om å male
sjakkbrett og paradis.
Barnehagen: Planen er å flytte grillhus og sklie fra kommunehuset, men dette må flyttes til høsten da
det krasjer med bruk av traktoren. Trond Staberg stiller med materiale til grind og av deling av
uteområde.

Sak 33/15. Eventuelt.
-

Det ble stilt spørsmål vedrørende barns leg på transformatoren som står på skolens område.
Det er merket med «HØYSPENT – LIVSFARE» og er vel aldri ment å oppholde seg på?

