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Saksliste:
- Sak 30/2018-19 Gjennomgang av forrige møtereferat.
Referat ble glemt utsendt etter forrige styremøte. Gjennomgang møtereferat.
Referat godkjent.
- Sak 31/2018-19 Økonomi
Sykkelstativ er betalt. Kr. 80516,Økonomiansvarlig var ikke på møte, øvrig status kommer neste møte
- Sak 32/2018-19 Info fra SU
Ikke gjennomført møtet siden sist, nytt møte om ca 2 uker.
- Sak 33/2018-19 Info fra KFU
Lene orienterer fra KFU, spesielt fokus på SFO ordning, sanitæranlegg er dårlig på flere skoler,
skoler mangler tilfredsstillende skolekjøkken, meldes om betydelig mobbing på enkelte
skoler. KFU engasjerer seg mot politiske parti før neste valg. Ønsker møter med ulike parti for
å sette ulike utfordringer skolene har på dagsorden.
- Sak 34/2018-19 Trafikk
Opplever svært glatte områder rundt skolen, og etterspør kven som har ansvar for eventuelle
tiltak, salt og sand. FAU anbefaler skolen gjennom SU å lage rutine for strøing når det er glatt.
Ellers intet nytt.

- Sak 35/2018-19 Temakveld – Aktuelle forelesere
Diskuterer ulike tema, styret vil prioritere tema som handler om barn og nettbruk. Forsøker å
reservere gymsalen ulike onsdager i mars, jobber med å finne foredragsholder.
- Sak 36/2018-19 Matforbud grunnet allergier.
Komt innspill fra forelder vedr. matforbud, etterspør nødvendighet for matforbud. Rektor
melder om opplevd allergisk reaksjon på skolen, og faktorer rundt dette er bakgrunn for
dagens forbud, forbudet er løpende opp til vurdering. Helsedirektoratet setter retningslinjer/
anbefalinger for skolene vedr eventuelle matvareforbud.
- Sak 37/2018-19 Eventuelt
Informasjon fra Rektor, det blir jubileumsforestilling i Festiviteten i Juni. Det gjennomføres
flere forestillinger. Det vil bli behov for engasjement fra foresatte. Mer utfyllende
informasjon kommer.
Skolefane. Rektor anbefaler Oslo Flaggfabrikk. https://www.flagg.no/faner/
Rektor ønsker at motiv tar utgangspunkt i dagens fane.
17.mai komité. Det forsøkes å gjennomføre møte i komiteen og korpset i uke 7.
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