
FAU- MØTE 

 

TID: MANDAG 14. OLKTOBER, KL 17.30 

STED: SKOEN 

TILSTEDE: Monica Wiken( 6. trinn), Per Steinar Olsen(1. trinn), Lene Wang(6. trinn), Anniken 

Bratsberg(2. trinn), Line Vekseth( 3.trinn), Haruko Sato( 5. trinn), Sylvi Larsen Strømme( 

rektor) 

4. og 7. trinn var ikke representert. 

 

 

SAKER: 

 

1. Tv-aksjonen 2019.   

5 av 11 bøssebærere er satt, håper å få inn de resterende ila uken.  

Forslag om å få lengre tid til å gå over området. Line undersøker muligheten for 

dette. 

Sende ut ny forespørsler. Alle legger ut på sine klassesider på Facebook. 

Trenger nøkler til skolen, Monica kan hente i administrasjon(Elisabeth) 

 

2. Halloween-arrangement for 1-4.klasse. 

 

1.klasse har ansvaret for dette. Kan spørre om penger til FAU for å dekke 

kostnader. 1000 kr er bevilget. Ting kan lagres i kjelleren på skolen for videre 

bruk. 

Per Steinar booker gymsalen. 

Monica ordner med kasser. 

 

3. Oppstart Klubben for 5-7.klasse. 

         5.klasse har ansvaret for klubben. Monica kan ta hovedansvaret for å              

organisere dette sammen med Haruko. Arrangeres en gang pr. mnd. Fredager 

18.00- 20.30 

Satser på oppstart i November.  

Sjekke muligheter for finansiering gjennom sponsing eller søke på ulike midler. 



      

4. Melde endringer til Brønnøysundregisteret. 

 

Nytt styre ble meldt inn i Brønnøysundregisteret.  

 

5. Eventuelt. 

 

- I brukerrådet ble det tatt opp mangel på gangfelt. Er dette noe FAU skal 

engasjere seg i ? 

Forslag om å involvere Elevrådet.  

Miljøpakken kan være rette avdeling i kommunen å kontakte i.f.b med dette. 

Hva ble sagt på allmanamøte Helselaget arrangerte? Ta kontakt med Magne Skjetne 

for å finne ut av dette. Lene gir Atle Skiksten denne oppgaven. 

 

- Line har mottatt maler og instrukser på ulike aktiviteter for FAU. Legge ut dette 

på FAU sin Facebook side, slik at det er tilgjengelig for de som trenger det. 

 

- Det ble bestemt at vi skal spørre Torbjørn Flenstad om å brøyte i Bekkdalen i 

vinter, som i fjor, for en motytelse på 3000 kr. Per Steinar kontakter Torbjørn. 

 

Sylvi: 

 

Det må velges ett ekstra medlem i brukerrådet, Maria Hofsnes-Rånes er forespurt, og 

valgt.  

 

Møte 25. November utgår om det ikke skulle dukke opp saker som må tas tak i. 

Neste møte blir da Mandag 13. Januar. 

 

Per Steinar Olsen. 

 

 

 


