
FAU møte 3. Juni


Tilstede: 

Nina Bäcklund, Ingvill Langgård Finnes, Petter Tøndel, Hilde Jørstad, Aina 
Monstad, Ina Cecilie Olufsen


1. Klassepermer. 

Klassepermene ble organisert. Vi ser at det er noen mangler på dokumenter 
som vi ønsker skal ligge ved. 

Nina tar ansvar for at følgende dokumenter er klare til skolestart 2019

-Infoside med e-postadresse til FAU og oversikt over trinnkontakter og FAU 
medlemmer samt organisasjonsnr

-Dokument som skal kvitteres av Trinnkontakter/FAU medlemmer for å kunne 
følge historikk. 

-Info om planlegging av avslutning for 7. Trinn 

-Vedtektene til FAU vedlegges 


2. Sommerfest

-Mandag 17. Juni kl 17.00

Natursti:

-7. Poster med 2 oppgaver. 

-Jan Arve lager delt dokument for å lage oppgaver. Hvert trinn lager en 
oppgave som legges inn i dokumentet (2 oppgaver pr post)

-Jan Arve tar ansvar for gjennomføring av naturstien


-Hilde ordner fruktkurv som premie til naturstien


-handle grillkull og tennveske 

-snakke med vaktmester om å sette ut tønnegrillene.

-Snakke med Kari om å legge ut gjenglemte klær

Ansvar: Ina


-Petter tar ansvar for fotballkampen mellom voksne og barn.


3. Årsmøte

Årsmøte avholdes tirsdag 27. August kl 18.00

Innkalling sendes ut i uke 33


4, Nye FAU medlemmer

1.   Trinn Kristine Frøset

2. Trinn Ingvill Langgård Finnes

3. Trinn Astrid Trondsetås Berg 

4. Trinn Roger Weserbø

5. Trinn Maria Vatsaug Ottermo (kasserer)

6. Trinn Øyvind Ørbog




7. Trinn Jan Arve Langørgen (leder)


5. Eventuelt

Plakat til 17. Mai frokost skal sendes ut på meldeboka for å nå flere. 
Forsøket med innbetaling av valgfritt beløp til FAU via vipps videreføres 

Loddsalg kan være en potensiell inntektskilde på 17. Mai 

FAU ser på mulighetene for å få inntekter på 17. mai. 

- Sukkerspinn?

- Popcornmaskin?

- Se på mulighetene for å søke om midler fra Trondheim kommune til 

gjennomføring av 17. Mai feiring. Må søkes på nyåret 2020.

    f. eks: Strakstiltak eller KUBA-midler..


Referent: Ina Cecilie Olufsen



