Referat fra møte i Fau ved Jørstadmoen skole 4/9-19
Konstituering av Fau:
Leder: Kjetil Brandsar
Nestleder: Randi Bull Enger
Kasserer: Mildrid Fyksen
Sekretær: Monika Holje
Styremedlemmer: Fatima Ismail, Ole Turvoll og Bjørn Karsrud.
Vi hadde ingen konkret saksliste til dette første møtet, jeg har derfor kun satt opp punkter.
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Møtetid: første mandag hver måned, kl 18.30. Hege booker møterom.
Sikre god informasjonsflyt ut til alle foreldrene. Et forslag er å legge ut saksliste i forkant på
hjemmesiden og at referatene kommer ut i god tid før neste møte skal avholdes.
Vi ønsker at rektor i størst mulig grad deltar på møtene våre.
Det psykososiale skolemiljøet skal ha sterkt fokus dette skoleåret. Hvordan engasjere råd og
utvalg i dette? Temaet vil bli tatt opp på hvert foreldremøte. Burde vi ha en temakveld om
nettvett, gjerne i forbindelse med felles foreldremøte?
1.klasse og 5.klasse bør velge en vara til fau, det er disse to klassene som mangler dette.
Treffkvelder: Klassekontaktene organiserer hvem av foreldrene som skal stille til dugnad
disse kveldene. Elevene kan ha med inntil 100 kr til å betale for inngangen, samt handle i
kiosken. Varighet: 18.00-20.00 i Sfo-avdelingen. Følgende datoer er satt ned av fau:
Uke 41, 11.oktober for 1.-4.trinn. 2. og 4.trinn har ansvaret.
Uke 42, 18.oktober for 5.-7.trinn. 5. og 6.trinn har ansvaret.
Uke 46, 15.november for 5.-7.trinn. 7.trinn har ansvaret.
Uke 47, 22.november for 1.-4.trinn. 1.-3.trinn har ansvaret.
Uke 4, 24.januar for 1.-4.trinn.
Uke 5, 31.januar for 5.-7.trinn.
Uke 10, 6.mars for 1.-4.trinn.
Uke 11, 13.mars for 5.-7.trinn.
Juleavslutning: Det må sikres god informasjon i forkant, slik at folk har med seg penger.
Dette kan kombineres med vipps, slik at alle kan få en sjanse til å kjøpe lodd. 4.klasse går
rundt og selger lodd, må muligens ha hjelp av en annen klasse. Inntektene går til å dekke
klasseturer for 5.-7.trinn.

Saksliste til neste møte:
• 17.mai 2020
• Fordele oss i KFU, Trafikkutvalget, SU og SMU.
• Eventuelt
Neste møte:
• 7.oktober kl 18.30.
Referent: Monika Holje

