Referat FAU- styremøte Solvang Skole
Onsdag 17.01.2018 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

Saksliste
-

Sak 35/2017-18

Gjennomgang av forrige møtereferat.

Referat godkjent.
-

Sak 36/2017-18

Økonomi

Har forsøkt å finne ut av kva type konto me treng for å kunne bruke Vipps, banken anbefaler å
vente litt, da det er forskjelling på gang i forhold til mulige løysinger.
Har ikkje fått i gang møte med fjorårets økonomiansvarlig, skal forsøke igjen.
-

Sak 37/2017-18

Info fra SU

Ikkje vert møte sidan sist, intet nytt å melde.
-

Sak 38/2017-18

Info fra KFU

Brynjar var på møte på Rossabø skule, 08 januar. KFU hadde besøk av Robert Skaar, han holdt
innlegg om korleis barn med utfordringer blir tatt imot i Haugesunds skulane. Han ga også
orientering om Barnevoldsutvalgets rapport Svikt og Svik. (Norges offentlige utredninger) NOU
Svikt og Svik kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-12/id2558211/
Neste KFU møte 05. februar. Hauge Skule.
-

Sak 39/2017-18

Ballbinge

Rektor har kontakta Haugesund Kommune ved Torgeir Haugen og Alf Jakobsen på mail vedr
ballbinge. Jakobsen informerte om at Haugen ville ta kontakt i uke 3 når han er tilbake på
kontoret.
John Asgaut Flesjå NFF kjem på befaring av ballbinge, dette for å kartlegge kvalitet i forhold til
eventuell søknad om spillemidler. Kartleggingen kan også hjelpe oss i forhold til å formalisere
behov ein vil presentere til kommunen. Befaringen var satt til slutten av uke 3 men pga snø
måtte det utsettes.
-

Sak 40/2017-18

Trafikkutvalget – sykkelstativ

Utvalget har ikkje hatt møte sidan sist. Kjetil forsøker å dra i gang eit møte i nær framtid.

-

Sak 41/2017-18

Diskokveld arr. 5.klasse

5 & 6 klasse har takket nei til å arrangere disco, 7 klasse har fått tilbud, og slått til. Det blir
Disco for 5-7 trinn. 21. februar.
-

Sak 42/2017-18

Temakveld i februar/mars 2018

28 februar. Styret går for foredrag med Ester Espeset. Foredraget: Kva gjer barnet ditt eit godt
kroppsbilde: https://vimeo.com/234570142

Neste Møte 07. mars

Referent
Brynjar Selsvold

