MØTEREFERAT- FAU Nidarvoll skole
FAU Nidarvoll
Skole
Org.nr. 916 623 062

Møtenr:
3

Dato:
01.11.2018
Kl 20.00

Sted:
Gulhuset, Nidarvoll Skole

Navn

Initialer

Trinn

Rolle

Innkalt

Vidar Normann

VN

1

Sekretær

X

Kari Haugan

KH

2

Kasserer

X

Anders Teigen

AT

3

Leder

X

Yngve
Sommervold

YS

4

Leder
Byggkommité

X

Siri Halvorsen

SH

5

Nestleder

X

Mona Aunøien

MAI

6

Magne Andersen

MA

7

Saksnummer

Sak, arbeidsoppgave, forslag

2018-11-01

Status saker behandlet på møte i oktober:

2018-11-02

Gjennomgang økonomi
- Ingen endring siden forrige møte
- Kasserer og leder har fått tilgang til midlene

2018-11-04

Skolegenser
- Etter at konkurranse rundt motiv er avholdt har
skolen planlagt å bestille skolegensere som skal
være mulig for elevene å kjøpe. Skolen har bedt
FAU om å uttale seg, i tilfelle det er åpenbare

Tilstede

Oppfølging,
ansvar

KH følger
opp at
Trafikksikkerhet Odins Veg (AT)
vedlikehold
- Det er sendt brev til kommunen hvor FAU viser at fra
vi stiller oss bak brev fra innsender og det er
kommunen
bekreftet mottatt av kommunen.
blir utført
Smidalen (KH)
- Kari har kontaktet kommunen og de bekrefter at
det vil bli gjort vedlikehold i løpet av
vinter-sesongen 2018-2019

-

innvendinger.
FAU ser ingen problemer med dette tilbudet, så
lenge det ikke blir kjøpeplikt i praksis, f.eks. Ved
at genseren blir påkrevd på skole-arrangement.

2018-11-05

Siste nytt fra byggkommiteen
YS
- YS rapporterer om siste status
- Siste plan er vedtatt - “Gatepreg”, ikke veier
- Det er vedtatt at barne- og ungdomsskole blir
bygd på samme område, og med helsestasjon.
- Foreløpig ingen planer for Sunnland-tomten
- Plangruppe jobber med å lage hovedskisser for
utbyggingen. Ønsker å hente tilbakemelding fra
foreldre på hva de ønsker seg - i store linjer.
- YS tar en runde i byggekommitéen for å finne
gode idéer for hvordan innhenting av innspill fra
foreldre skal gjøres.
- Innspill nå vil gå til å lage konseptskisse
- Planlagt byggestart høsten 2021, forventet å ta 2
år.
- Sannsynlig at elever må busses til Brøset i
byggeperioden.

2018-10-06

Planlegging julegrantenning
- AT har snakket med korpset om at
julegrantenning kan holdes kl 17-18 2. desember
og at “på låven sitter nissen” vil bli spillt. Korpset
spiller 20 minutter
- Er det kaldere enn -5 grader må FAU stille med
inne-område
- 4.klassen har tidligere hatt “hovedansvar” med å
avvikle arrangementet, bl.a., fordi de har mindre
oppgaver rundt 17. Mai
- Gløgg, pepperkake, kaffe og saft
- 4. Klassen ordner med julenisse
- AT har spurt SFO om de har oppgaver som kan
bidra til dette arrangementet (f.eks.
pepperkakehus-konkurranse)
- Rektor har skaffet juletre gjennom Risvollan
borettslag
- Vaktmester har ikke avklart om trekkrør for
juletrelys er utbedret siden i fjor.
- KH skal se på mengder som må kjøpes inn av
mat og materiell.
- Planer må være klare til 16. november
- Plakat for arrangementet må oppdateres og
legges ut på Facebook, henges opp til 19.

AT skal følge
opp mot SFO
og
vaktmester.
YS vil følge
opp ansvaret
til 4.klassen.

-

2018-10-07

november og kan sendes ut via Meldeboka.
KH lager plakater til å henge rundt kiosken som
viser priser på de forskjellige varene.

Eventuelt:
- FAU vil invitere trinnkontaktene til møte i
desember for å avklare hvilke midler de har
tilgjengelig og diskutere ansvar/oppgaver rundt
kommende 17. Mai
- Iris Skolefotografering foreslår å tilby
Skoleårbok, uten kjøpeplikt. Dagens løsning er at
det er fotografering av 1. trinn og 7. Trinn, men
dette vil da medføre fotografering i alle trinn.
Katalogen vil kun medføre portokostnad.
FAUs innstilling er at vi er fornøyd med dagens
løsning.
- Neste FAU-møte holdes 6.desember

