Møte nr 5 2018/19. Dato: 8/1.19
Sted: Skolen
Møteleder: Trond Hansen
Referent: Guri Janne Malm Jansen
Tilstede:
Elin Stave Eide 1-3.trinn, Ellen Salte 4 trinn, Trond Hansen og Christine Wilhelmsen 5-6.trinn,
Yvonne Schou og 7.trinn, May-Lise Gundersen og Veronica Pilskog 8.trinn, Rhina Kvalheim 9.trinn,
Renate Haga 10. trinn, Grethe Hølmo VG2, Guri Janne Malm Jansen VG3
Fra skolen:
Signy Munkeby
Fraværende:
Therese Grasdal Christina Sveen Sahl Randi M Sandvik og Odd-Geir Masvik VG2, Margareth
Haaseth 9. trinn og Cathrine – Devida Kristiansen VG1
AGENDA:

Sak nr 24 18/19 Leder åpner møtet og ønsket oss alle godt nytt år
Sak nr 25 18/19 Kommentarer fra sist møte/gjennomgang av møtereferat
• Det må velges to nye foreldrekontakter. En for 4.trinn og en for 9.trinn. Margareth
Haaset har bedt om å bli fritatt for vervet som foreldrekontakt
• Annonseringen til Caritas kom rett før en langhelg, og det ble nevnt at for noen,
var det litt kort tid å skaffe tilveie og få levert poser/gaver.
Sak nr 26 18/19 Info fra skolen
Neste skoleår, påmeldingsfrist neste fredag. Kontrakten må signeres før 1.2.19
Skriv angående dette, er sendt med hjem.
Intern søknadsfrist for lærere uten fast ansettelse, er 1.2.19
Signy reiser til Norge i morgen for å delta på reiselivsmessen, og for å gjøre intervju med
søkere til stillinger for inneværende år.
En ny ansatt i desember; Arild Stuberg, og en ny nå i januar; Christer Flagtvedt.
Sak nr 27 18/19 Evaluering av julearrangementene inkludert økonomi
Julegrøt var supert, alle var fornøyd og det var nok grøt. Det var mye grøt til overs, men
noe ble brukt til riskrem på juleavslutningen.
Juleavslutning:
Godt salg i kiosk og og det ble solgt mange lodd
Litt uoversiktelig i forhold til arbeidsoppgaver.
Det ble opprettet en gruppe som skal lage et «arbeidverktøy» for neste års FAU, slik at det
blir letter å vite hva som må gjøres i forbindelse med juleavslutningen.
Sak nr 28 18/19 Evalueringsrapporter til senere bruk
Juleavslutningsgruppe; Rhina, Guri Janne, May Lise og Elisabeth.
Forslag: informere elevene dagen i forveien hvilke oppgaver som skal løses.

Sak nr 29 18/19 Utarbeidelse av «kjøreplan» for senere FAU
Sak nr 30 18/19 Diverse
Fastelaven? Sjekk ut.
Juleball svært få elever fra vgs. Veldig dårlig planlagt. Trond tar tak i dette og går på neste
elevrådsmøte

