Referat styremøte FAU Solvang Skole
Onsdag 07.03.18 klokka 1830
Personalrommet

Tone Åsheim
Kjetil Hågenvik
Kristin Bøe
Hilde Østrem
Brynjar Selsvold
Karianne Espedal
Lene Birkeland

Vara: Kjerstin Iversen
Vara: Birgitte Espedal
Vara: Elin Hervik Bjelland
Vara: Iselin R Steinstø
Vara: Siri M. Kvamme
Vara: Kenneth Bjordal
Vara: Katrine Holgersen Warvik

Rektor var tilstede på deler av møtet.

Saksliste
-

Sak 45/2017-18

Gjennomgang av forrige møtereferat.

Referat godkjent
-

Sak 46/2017-18

Økonomi

Det ble orientert om den økonomiske situasjon.
-

Sak 47/2017-18

Stiftelsesdokument FAU

Det arbeides med å få opprettet Vipps konto, Det blir opprettet eit stiftelses dokument som
skal sendes sammen med andre dokumenter til Brønnøysundsregisteret.
-

Sak 48/2017-18

Info fra SU

FAU styret tar informasjonen til orientering
Nytt møte 10. april
-

Sak 49/2017-18

Info fra KFU

FAU styret tar informasjonen til orientering.
Nytt møte 09. april.
FAU styret er invitert på eit fellesmøte på Rådhuset i 07. mai
-

Sak 50/2017-18

Info fra Dialogmøte.

FAU styret tar informasjonen til orientering.
-

Sak 51/2017-18

Ballbinge.

Har vert i kontakt med leder for Park og Friluft Torgeir Haugen, han har bedt oss om å ta
kontakt vi ønsker møte med han. Har bedt om møte. Venter på svar/ tilbakemelding
-

Sak 52/2017-18

Trafikkutvalget – sykkelstativ.

Trafikkutvalget har ikke hatt møte. Jobber med å få samlet utvalget til møte.
-

Sak 53/2017-18

Gjenbruksdag.

Det er ingen i FAU styret som har blitt kontaktet i forhold til gjenbruksdag. Fjorårets
arrangement ble avlyst grunnet for lite interesse. Med bakgrunn i erfaringer fra i fjor ønsker
ikke FAU styret å sette i gang arbeid med gjenbruksdag.
-

Sak 54/2017-18

Eventuelt.

Innspill fra Rektor.
- Rektor ønsker tilbakemelding på om informasjonen som vart sendt ut i forkant av
temakveld fungerte. Styret opplevde informasjon var god.
- Rektor foreslår samarbeid på tvers av FAU ved Haugesundskolene i forbindelse med
temakveld? For eksempel, invitere FAU styremedlemmer fra andre skoler på temakveld. Et
samarbeid på tvers av skolene vil gi FAU styrene mulighet til å vurdere kvalitet og relevans
før eventuell bestilling. Forslaget blir tatt med inn i KFU.

Referent
Brynjar Selsvold

