
 
Møte nr   7  2018/19.     Dato:  05.03.19 Sted: Skolen 
Møteleder:  Trond Hansen Referent:  Guri Janne Malm Jansen 
Tilstede:  
Therese Grasdal og Elin Stave Eide 1-3.trinn, Ellen Salte 4.trinn,Trond Hansen 5-6.trinn, Yvonne 
Schou 7.trinn, Veronica Pilskog 8.trinn, Ole Thomas Bjelland 9.trinn, Renate Haga 10. trinn, 
Cathrine Kristiansen VG1, Guri Janne Malm Jansen VG3 
Fra skolen:  
Signy Munkeby 
 

 
AGENDA: 
Sak nr 31 18/19  Trond ønsket alle velkommen 
 
Sak nr 32 18/19  Kommentarer fra sist møte 

Det var ingen kommentarer til innkalling eller kommentarer til siste møte. 
  
Sak nr 33 18/19  Info fra skolen 

Det er vår i lufta. Husk at det blir varmt utover dagen, ha lag på lag med klær slik at 
det er mulig å ta av klær etter hvert som det blir varmere. 
 
Neste skoleår; Det er godt tilsig av søkere, men vanskelig å si noe om klassedeling. 
Pr dd antar skolen at 1-2. sammen 3-4 sammen, og de andre trinnene klassevis. På 
VGS vil vg 2 og vg 3 være noe sammen. Til sist er det skolestyret som vedtar 
klassedelingene. Det er flere elever nå enn i august i fjor. Akkurat nå kan ikke 
skolen «garantere» plasser. Det kan bli full skole. 

 
Annsatte: Der det er mulighet for kontinuitet, gjør skolen det, hvis lærere 
fortsetter. På VGS, er det litt vanskeligere.  
Det er mange lærer som slutter, og på grunn av høyere elevtall, må skolen ansette 
flere nye lærere. 
 
Det er fastsatt tidspunkt for foredraget «Du er bra nok, for faen» med Ida Aaraas. 
Foredraget er satt til den 26.3. Foredraget blir for ungdom på dagtid og foreldre på 
kveldstid. Alle foreldre vil blir invitert, og det kommer eget skriv om dette. 

 
Sak nr 34 18/19 17.mai. 

Det er FAU sitt ansvar er å få tak i kaker, gevinster og penger, og betjene 
salgsboder. 
Komiteen møter Dag Magnus og lager et infoskriv til foreldrene. 
Det er behov for sponsorer til arrangementet. 

 
Sak nr 35 18/19 Diverse: 



Boller levert av RicoRico, kostet 200 euro.  
 
 
Guri Janne 

 
 
 
 
 


