FAU Nidarvoll skole 2019-2020 - møtereferat

FAU Nidarvoll Skole
Org.nr. 916 623 062

Møtenr:
4

Dato: 07.11.2019
Kl 20.00

Sted:
Gulhuset, Nidarvoll Skole

Navn

Initialer

Trinn

Rolle

Innkalt

Tilstede

Magnus Thrane

MT

1

x

x

Vidar Normann

VN

2

Sekretær

X

Lasse Pedersen

LP

3

Kasserer

x

x

Anders Teigen

AT

4

Leder

X

x

Ingrid Brøske Selvig

IBS

5

x

x

Siri Halvorsen

SH

6

X

x

Bente Ofte

BO

7

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

Oppfølging,
ansvar

2020-01-01

Oppsummering infomøte byggesak
Stefan Reppe informerte om skisseprosjekt ny skole i
begynnelsen av september. Prosjektet går nå over til
anbudsfase. Hvordan forholder FAU seg videre?

AT

Nestleder

x

Vedtak: FAU tar kontakt med Nidelv for å koordinere
innspill vedrørende håndballflate nr 2.
2020-01-02

Erfaringer fra Google Sites
FAUs medlemmer er pilotbrukere av skolens Google
Sites app, og kan melde erfaringer tilbake. Er det noe å
melde?
Ingen kommentarer så langt.

2020-01-03

Trafikksikkerhetsdag
På møte i november ble det foreslått å arrangere en ny
trafikksikkerhetsdag 15. Jan. Forslag om å finne en ny
dato.

Alle

Vedtak: trafikksikkerhetsdag flyttes til 29. Januar. Kun
en vakt 07.15-08.15. To vakter fra hvert trinn. 7. Trinn
står sammen med 5. Trinn i Bård Iversens veg. FAU
representant for hvert trinn har ansvar for å finne vakter,
og minne om å stille i refleksvest. Generell oppfordring
om å skaffe gratis-reflekser som vi kan dele ut.
2020-01-04

Julegrantenning
Oppsummering, erfaringer, økonomi.

LP

Inntekter ca 3200
Utgifter ca 1300
Mangler faktura for juletre. LP etterlyser.
LP oppdaterer handleliste
2020-01-05

Fordeling av midler til trinnene

Alle

Dagens ordning med oppsparing av mulig tilskudd til
trinnene oppfattes av flere som unødvendig komplisert.
Kan vi rydde opp i dette for å unngå hangover til neste
FAU, og samtidig sikre rettferdighet i forhold til trinnene
som har vært flinke til å spare?
VEDTAK: FAU henstiller alle trinn om å utløse sine
oppsparte tilskudd i løpet av skoleåret. Man kan søke til
arrangementer, eller til å overføre til “klassekasse”. Fra
skoleåret 20/21 vil avsatte midler til trinnene måtte
brukes i løpet av gjeldende skoleår.
2020-01-06

Åpne saker
-Interimskole Brøset — IBS,MT presenterer informasjon
om dette på FAU-møte i februar hvor trinnskontaktene er
tilstede.

Eventuelt
-Signering av årsmøteprotokoll for registrering i
Brønnøysund.
Neste FAU-møte 6. februar

MT, IBS

