Referat FAU styremøte
Onsdag 05.10.16 klokka 1900
Personalrommet

Kjetil Hågenvik
Lene Birkeland – representert Camilla Dibley
Karianne Espedal
Brynjar Selsvold
Amada Bracho
Randi Lofthus
Birgitte Remstad
Morten Karlson

Sak 7/16

Gjennomgang av forrige møtereferat.

Vara ønsker kopi av innkalling og referat i fremtiden. Styreleder sørger for dette fremover.
Sak 8/16

Gjennomgang av årshjulet, forslag fra forrige møte vedlagt.

Årshjulet ble vedtatt med følgende endringer:
*
Forslag til gjenbruksdag: ”car boot sale” ute på grusbanen. Styret sjekker om det er
mulig å kjøre biler ut på banen. Forslag til dato 6. Mai.
Dette fordrer at styret får hjelp til organisering, påmelding etc.
*
Foreslår 15. februar Disko i gymsalen. Amada sjekker tilgjengelighet i gymsalen før
jul.
*
Styret sjekker opp seminartilbud temakveld i mars, det bør settes av dager i
gymsalen. Styrets leder sjekker opp med skolen.
*
Styremøte februar informasjon om at FAU representant må velges innen 1. mai.
Sak 9/16

Økonomi. Status.

217 574,- saldo pr. oktober 2015. kr 96 500 kr er satt av til sykkelstativ. Kostnad innhentet i
2015. Dette er kun stativene, ikke fundamentering.
Sak 10/16

Møteplan, dato for fellesmøte i november

Møte foreslås 16. November kl 19.00
Sak 10/16

Info fra SU

Styret for FAU tar saken til orientering.
Sak 11/16

Info fra KFU

Styret fra FAU saken til orientering.
Sak 12/16

Sykkelstativ. Status

Saken har trenert hos park og idrett en lang tid. Styret tar kontakt med Sykkelbyen
Haugesund for råd. Leder har dialog med rektor for å avklare muligheter for å innhente tilbud
om planering fra andre leverandører.

Sak 13/16

Beplantning av Bærbusker. Status

Elevene har savnet bærbuskene de hadde tidligere. FAU ønsker bistå i å erstatte buskene.
Spanne planteutsalg gir skolen fem ripsbusker, samt plommetrær, epletrær og solbærbusker
til sterkt rabatter pris.
Hageland gir også bærbusker i løpet av mars 2017.
Styret orienterer rektor om at vi har mottatt bærbuskene og foreslår at elevene kan plante
dem. Dersom det ikke passer for noen av klassene, kaller FAU inn til dugnad.
Sak 14/16

Sak fra årsmøtet om endring av SFO modell.

Styret tar saken til orientering.
Sak 15/16
vedlagt

Sak fra årsmøtet om skulegudstjenester, samt ny sak om tema. Saker

FAU-Styret foreslår endring i informasjons skriv for skolegudstjeneste. FAU påpeker at
alternativ undervisning er misvisende begrep for elevene som velger å ikke delta i
skolegudstjeneste. Begrepet vil tilsi at de øvrige elevene som deltar på skolegudstjeneste
deltar i undervisning. FAU ønsker omformulering i tilbud om annen aktivitet når det sendes ut
påmelding til skolegudstjeneste. Sak om skulegudstjenester fra Årsmøtet er vidersendt KFU,
saken er under behandling i KFU. Ny innkommet sak ble gjennomgått. FAU Styret anbefaler
endringer i tekst der det er personlige betraktninger. Saken er besluttet videresendt til KFU,
samt til SU.
Saker vedlagt.
Sak 16/16

Sak fra Årsmøtet om å lage ein Verdens dag.

Amada presenterte sine tanker og ideer om morsmålsdagen. Ideen må presenteres for
skoleledelsen, FAU er positiv til tiltaket og ser gjerne at arrangementet blir gjennomført i
samarbeid mellom ansatte, elever, foreldre og FAU.
Sak 17/16

Arrangement disko i gymsalen

Styrets leder avklarer med rektor hvilken beredskap og bemanning som kreves under
avvikling av disko.
Sak 19/16

Eventuelt.

Følgende møtedatoer ble vedtatt:
2. november styremøte
16. november fellesmøte
7. desember styremøte
11. januar styremøte
8. februar styremøte
15. mars, foreløpig styremøte
5. april, fellesmøte + formøte
10. mai, arbeidsmøte 17. mai

