Referat FAU- fellesmøte Solvang Skule
Tirsdag 04.04.17 klokka 1900
Personalrommet

Kjetil Hågenvik
Lene Birkeland
Karianne Espedal
Brynjar Selsvold
Amada Bracho
Randi Lofthus
Birgitte Remstad
Morten Karlsson

Vara: Birgitte Pedersen
Vara: Camilla Vågen Dibley
Vara: Iselin Rasmussen Steinstø
Vara: Camilla Wille
Vara: Veronica Odland
Vara: Kenneth Bjordal
Vara: Kari Tveit
Vara: Jørund Fonneland

Saksliste
-

Sak 33/17

Økonomi

Saldo pr oktober 2016
Renteinntekt pr 31.12.16
Resultat 31.12.16

217 574 kr
1 197 kr
218 771 kr

Utbetalt støtte til klasse 5b internasjonal kafé
Foredragsholder Temadag april 2017
Resultat 31.03.17

600 kr
10 000 kr
208 171 kr

Avsatte midler til sykkelstativ*
96 500 kr
Planting vår 2017**
*Pris innhentet i 2015
** Det må også påregnes noe kostnader forbundet med planting vår 2017, dette er foreløpig uavklart.
-

-

Sak 34/17
Temakveld 05. April.
o Det er kommunisert ut til alle FAU representanter om å informere bredt i klassene.
Skolen har sendt ut påminnelse om arrangement via sms. FAU styret tar ansvar for å
plassere ut stoler i gymsal
Sak 35/17
Sykkelstativ/ ballbingedekke.
Sak 36/17
Beplantning av bærbusker
o Morten har plan for møte med plantesenter rett over påske.
Sak 37/17
17 mai.
o Korps og FAU har fordelt arbeid
 2. klasse har ansvar for kaker. 2A må levere hjemmebakt kake for salg i kafé,
og 2B må levere kjøpe kake for utlodding i kakelotteri. Lapp til alle foreldre
kommer ut før helgen.
 6. klasse har ansvar for å bemanne alle postene, kafé. Vaktlistene kommer ut
før helgen. Dersom det er noen som må bytte, så må de ordne det selv. 17.



-

Sak 38/17

-

Sak 39/17

-

Sak 40/17

-

Sak 41/17

Referent
Randi Lofthus

mai komiteen har ikke anledning til å ordne eventuelle bytter. 6. klasse har
også ansvaret for å bære skolefanen i toget. FAU representanter for 6. klasse
skaffer en voksen fra hver klasse til å bytte på å bære flagget. Navn meldes
inn til rektor senest første uke i mai. Skolen har bæreseler og fanen stående
på skolen.
7. klasse har ansvaret for å rydde etter endt arrangement. FAU
representanter bes skaffe minst 5 personer fra hver klasse til å hjelpe med
dette.
Info fra trafikkutvalget.
Status uendret i forhold til forrige møtereferat. Trygg trafikk, Haugesund
kommune med flere har hatt befaring i krysset Solvangvegen/Skjoldavegen
tirsdag 4. April.
Car Boot sale 6. Mai
Påmelding til car boot sale skal komme innen de neste dagene. 6. Klasse står
for kaféen under arrangementet.
Representantskap FAU, kandidater neste skoleår
Brynjar sender ut oversikt over styremedlemmene som er på valg til alle FAU
representanter. FAU representantene er ansvarlig for å formidle valg av nye
kandidater og at nye kandidater innen 1. Mai. Nye FAU representanter
meldes inn til Brynjar.
Eventuelt
Brynjar orienterte fra KFU-møte mandag 3. April.

