Referat FAU møte tirsdag 5 mars 2019
Tilstede: Ole Petter Østerbø, Bjørn Erik Strandheim, Nina Brandsar, Anne Mari Hanstad, Hilde
Finstad, Hege Karlsen, Randi Bull Enger. Via Skype Caroline Myrdal, Elisabet Roland.
Referent: Randi Bull Enger
Agenda for møtet:
Opprettelse av Vippskonto til bruk på 17. mai?
17 Mai. Svare på brev fra foreldre.
Gjennomgang av resultater fra nasjonale prøver.

Kasserer har undersøkt muligheten og pris for å opprette Vipps til bruk på 17. Mai.
Det koster 1,75% av kjøpesummen ved valg av den enkleste varianten (vipps av den totale
kjøpesummen). Det koster 2,25% av kjøpesummen ved den litt mer avanserte varianten (vipps hvor
man kan velge ut hva som skal kjøpes og antall f. eks; 2 kaffe, 2 kakebiter, is og drikke). Det er ingen
etableringsgebyr ved oppstart av vipps.
FAU regnet litt på tallene og fant ut at kostnadene for en slik etablering og bruk ville ligge innenfor
våre kostnadsrammer. Det har fremkommet et ønske om bruk av vipps, blant annet fordi det vil gjøre
det lettere for foreldre og 17. maikomiteen denne dagen. Det understrekes at det også skal være
mulig å bruke kontanter. Det vil også være mulig å benytte vipps på andre arrangementer FAU står
for, for eksempel på juleavslutningen.
FAU besluttet å etablere en vippsordning.
17. Mai.
Rektor informerer at hun har snakket med skolesjefen og har informert han om at rektor og FAU har
mottatt brev fra foreldre ved skolen angående saksgangen ved beslutningen om justering av
programmet for 17. mai-feiring ved skolen. Skolesjefen er innforstått med saken og avgjørelsen FAU
har tatt, og han er enig i at FAU har tatt en beslutning som ligger innenfor mandatet for
arbeidsgruppen.
FAU har skrevet et svar til den aktuelle forelderen. Svaret blir send så fort FAU medlemmene har
endelig godkjent dokumentet. Svarbrevet ble formulert i fellesskap.
FAU har tidligere diskutert 17. maifeiring i lys av hva som har skjedd i tidligere perioder, men for at
også nye medlemmer av FAU skulle være godt nok informert om dette, ble det i dette møtet gått
gjennom blant annet avisoppslag fra 2010 som viser resultatet fra spørreundersøkelsen som ble gjort
rundt rutevalg for 17. maitoget den gangen. Undersøkelsen viste den gangen et klart flertall som
ønsket endring for 17. maifeiringen. 70 % av de spurte svarte. 59 % ønsket en endring av ruta, 36 %
var for å opprettholde dagens praksis, mens 5 % avstod fra å ha noen mening i saken. FAU valgte å
følge flertallets ønske og gjorde om programmet, men endte til slutt opp med å omgjøre vedtaket
etter press fra enkelte. Det var den gangen diverse avisoppslag, samt eksempler på
personangrep/utfrysing av enkeltpersoner i FAU som talte flertallets sak.
Det ble ikke tid til gjennomgang av resultatene fra de nasjonale prøvene. Saken er utsatt til neste
møte.

