
 

Neste møte: onsdag 26.august. Fungerende leder for FAU, Torkel innkaller. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Møteinnkalling godkjent 

 

2. Ny smittevernveileder og konsekvenser for avslutning av skoleåret 

Rektor orienterte. Tilnærmet vanlig skole og SFO fra mandag 8.juni. Klassedeling av de største trinnene 

videreføres. Ingen skolemelk og matservering ut skoleåret, men det jobbes med et mattilbud på SFO i 

sommerferien. Hygienetiltak og pålegg om fravær dersom man er syk videreføres. Krevende med 

stadige endringer, men det er sannsynligvis denne «modellen» som vi skal starte opp med til høsten. 

Avslutning for 7.trinn er bestemt at skal gjennomføres. Ingen arrangementer i regi av skolen på øvrige 

trinn. I forbindelse med siste skoledag 18.juni ønsker FAU å kjøpe inn is til elevene. 
 

3. Orientering fra rektor om neste skoleår 

Personalplan er lagt for høsten, denne gangen med lite omrokkeringer. Informasjon er sendt ut til 

kommende 1.trinn, muligens noe feil med meldeboka, sjekkes ut. 
 

4. Økonomi  

Begynnende drøfting av neste års FAU-budsjett. Manglende 17.mai-inntekter har ikke gitt noen 

dramatiske konsekvenser for FAU-økonomien. 74 000kr på konto. Budsjettforslag utarbeides av 

kasserer og videreføres til neste FAU. Even jobber videre med klatreveggprosjekt, søker midler, og 

sender henvendelse til Nyborg IL.  
 

5. Åpen skole til høsten 

Usikkerhet med tanke på gjennomføring i forhold til retningslinjene for smittevern. Det foreslås å 

planlegge trinnvise arrangementer. Hver klasse har et arrangement hver på høsten. Gymsalen bookes 

på onsdager som vanlig. Even setter opp et forslag. 
 

6. Valg av nytt FAU og møteplan for neste år 

Det er tidligere bestemt at sittende FAU fortsetter inn i neste skoleår inntil det er mulig å arrangere 

foreldremøter og nye valg. Fungerende leder for FAU har laget forslag til møteplan. Ønske om 

foreldremøter i september. FAUmøte 26.aug. og 14.okt. Foreldreråd 4.nov., og FAUmøte 2.des. 
 

7. Eventuelt 

Diskusjon ang. hjemmelekse i mat og helse. 

Det er tidligere diskutert «plattfest» eller annet arrangementer som erstatning for 17.mai-

arrangementet.  Enighet om å ikke gå videre med noe nå. 

Det er klart for merking i skolegården, innspill sendes elevrådet ang. utforming. Fint om elevene blir 

engasjert. «Kohortstigene» må foreløpig stå, i tilfelle smitteretningslinje modell «rødt-lys». 

Dette er siste møte med nåværende rektor vi ønsker lykke til i pensjonisttilværelsen. 
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