Referat FAU møte 09.05.2019
Til stede: 1. trinn: Ingen, 2. trinn: Silje Lorentsen, Sigrid Ulvin, 3.trinn: Mari Manka, 4. trinn: Hege
Beate Skjelvan, 5. trinn: Wenche Smistad, 6.trinn: Ingen, 7.trinn: Petter Skjelvåg
FAU ønsker å påpeke at hvert trinn bør stille med minimum en representant til FAU møtene.
Alle foreldre kan stille som vara for klassekontakt til møtene.

Sak 18-18/19 Støtte til innkjøp av kano.
Skolen ønsker støtte til innkjøp av fire stk kanoer til skolen som blant annet vil kunne benyttes under
leirskole og andre arrangement i skolens/klassenes regi.
Prisoverslag fra skolen viser samlet utgift på 36.102 kr for fire kanoer med årer og stativ.
FAU er i utgangspunktet svært positiv til å bidra til innkjøp av disse, men vi savner forslag fra skolen
til hvordan dette tenkes finansiert dersom FAU bidrar med deler av summen. Kjøper skolen fire
kanoer uavhengig av hvor stort bidrag fra FAU blir? Vi ønsker også å vite hvordan skolen ser for seg
oppbevaring og lagring.
Vedtak: FAU ønsker et bedre grunnlag som viser hva skolen selv stiller med økonomisk før støtte blir
vedtatt.

Sak 19-18/19 Inntekt til FAU fremover.
FAU ønsker å foreta en vedtektsendring slik at det blir mulig å kalle inn til ekstraordinære møter ved
saker som trenger hurtige avgjørelser med kortere frist enn én ukes varsel. Førjulens hendelse med
vedtaksendring burde vært en sak for et ekstraordinært møte. Det overlates til nytt styre å ta dette
som sak til høstens årsmøte.
Per dags dato har FAU kun inntekt fra 17.mai arrangementet. (Inntekter fra familieløype og popcorn
salg går til 6.klasse.)
Inntekt fra vårdugnad går til 7. klasse. En beskjeden inntekt som brukes til avslutning for klassen til
sommeren. Denne bør 7.klasse fortsatt få ha i årshjulet.
Barnehagen får sin inntekt fra 50-lappen bidrag fra foreldre -betaling uten arrangement. Alternativ
for FAU skole?
Vet vi hvordan andre skoler i kommunen praktiserer dette?

Vedtak: FAU vedtar at det innføres frivillig betaling av inngang/støtte til FAU ved juleforestilling og
eventuelt andre arrangement som skolen og FAU arrangerer i fellesskap. Dette forutsetter
opprettelse av VIPPS.

FAU leder og rektor svarer opp innlegg fra Gjøran.

Det presiseres at juleforestillingen er et skolearrangement, det bør også presiseres i invitasjonen til
arrangementet.
Sak 20-18/19 Ref. IKFU møte den 10.04.19
Felles saker for skolene i Inderøy:
Skyss – skeivfordelt i kommunen
Ordensreglement – har vært gjennom høring, ikke vedtatt enda
Inderøy har søkt om støtte til skolemat men fått avslag.
Årsmøtet – flyttes fra april til første møte på høsten for å følge skoleåret.
Dette året har vært preget av strukturdebatt, neste år blir det mere saker som berører alle skoler i
Inderøy.
Referat fra møter i IKFU er i ferd med å legges ut på hjemmesiden til Sandvollan skole/rådsorgan.
Sak 21-18/19 Ref. SU/SMU møte den 06.05.19
Elevundersøkelse
Nasjonale prøver
Det henvises til referat som blir lagt ut på på hjemmesiden til Sandvollan skole.

Eventuelt:
FAU ønsker at skolen skal gå gjennom rutinen/handlingsplan for dugnaden for å sikre at det er
representanter fra skolen til stede og at nødvendig utstyr er på plass. Eventuelt utarbeide en ny
gjøremålsliste.

