EKSTRA ORDINERT ÅRSMØTE I FAU
DEN 09.10.18
PÅ JØRSTADMOEN SKOLE.

Tilstede :
Ole Petter Østerbø, Irene Lykstad, Caroline Myrdal, Bjørn Erik Strandheim, Hilde Finstad, Randi
Bull Enger , Nina Brandsar og Anne Mari Hanstad

1: Godkjenning av innkalling
Ingen som hadde noe å utsette på den.
2: Valg
Leder : Ole Petter Østerbø
Kasserer : Nina Brandsar
Sekretær: Elisabeth Roland.
Revisor : Atle Haugen.
3: Valg av KFU representant : Leder sender ut en mail om innkalling til neste møte i KFU, og da
kan interesserte melde seg. Caroline Myrdal og Randi Bull Enger er interesserte. Ble enige om det
evt kunne gå på rundgang.
4 :Caroline Myrdal sitter i Samarbeidsutvalget.
5: Det var kommet inn en sak vedr. Treffkveld spesielt i 1.til 3.trinn. En mor til et barn der ønsket
at det skulle være 1 foreldrekontakt fra hvert trinn inne på discorommet for å passe på. Det hadde
vært episoder der som ikke bør skje. Vi diskuterte dette litt, og kom fram til at dette må tas opp med
de enkelte klassekontakter og at de tar det opp på foreldremøte.
Vi kom også fram til at langgangen stenges hvis det er for lite vakter.
6 :Leksehjelp ble også tatt opp til diskusjon. Kan det gjøres på en annen måte, enn slik det blir gjort
nå ? Tiden som er satt opp er ugunstig i forhold til de som er avhengig av buss. Det gjør at det
ekskluderer mange elever. Vi tar det opp igjen med rektor.
7 : 17.mai 2019, hva gjør vi da? Skal vi være med å gå tog i byen og ha arrangement på Jorekstad
etterpå ? Forslag om å gå en runde her på Jørstadmoen, etter en er ferdig i byen, slik at også
Barnehagebarn får gå i tog.
FAU vil lufte tanken, sende ut en spørreundersøkelse til foreldre på barneskolen og evt til
barnehageforeldre.
8 : FAU kjøper en ny høytaler som brukes på discorommet på treffkveldene.

Referent: Anne Mari Hanstad

