Møte nr 4 2018/19. Dato: 04.12.18
Sted: Skolen
Møteleder: Trond Hansen
Referent: Guri Janne Malm Jansen
Tilstede:
Therese Grasdal og Elin Stave Eide 1-3.trinn, Christina Sveen Sahl og Ellen Salte 4 trinn,
Trond Hansen og Christine Wilhelmsen 5-6.trinn, Yvonne Schou og Randi M Sandvik 7.trinn,
May-Lise Gundersen og 8.trinn, Rhina Kvalheim 9.trinn, Renate Haga 10. trinn, Grethe Gjendeosen
VG2, Guri Janne Malm Jansen VG3
Fra skolen:
Signy Munkeby
Fraværende:
Odd-Geir Masvik VG2, Margareth Haaseth 9. trinn og Cathrine – Devida Kristiansen VG1
AGENDA:

Sak nr 18 18/19 Leder åpner møtet
Leder ønsket velkommen til siste møte dette halvåret.
Sak nr 19 18/19 Kommentarer fra sist møte
Det var ingen kommentarer til referat eller fra sist møte.
Sak nr 20 18/19 Info fra skolen
Alle i FAU fikk flotte termokopper av skolen.
Signy informerte om Caritas. Skolen har en god tradisjon på å ha en innsamling rundt
juletider. Caritas er en frivillig organisasjon, hvor ingen har lønn for arbeidet de legger
ned. De ønsker en standarpakke hvor alle pakker har likt innhold.
De ønsker seg også brukte klær og utstyr fra baby til 12-14 år. Om det er nye ting, kan de
pakkes inn som julegaver og merkes med gutt/jente og alder.
Tirsdag 11. og onsdag 12. desember, er det mulig å levere inn pakker, og alt vil blir kjørt
samlet fra skolen, hvor representanter fra FAU er med.
Informasjon kommer som sekkepost i dag.
Posen SKAL inneholde:
• 1 kg sukker
• 1 kg hvetemel
• 1 liter olivenolje
• 2 liter melk – ikke fersk
• Bokser med tunfisk og tomatpure
• Nesquick/Cola cao (sjokoladepulver til melk)
• Flytende dusjsåpe
• Sjampo

Ny lærer i 5-6 klasse, startet opp 3.12.
I januar er det ny kontraktskriving. De som allerede har plass har fortrinn på plass
skoleåret 19/20.
Signy ga oss klar tilbakemelding på at det settes pris på at vi stiller på alle
julearrangementene.
Sak nr 21 18/19 FAU-representant fra VG1
Representant fra VG1 er på plass. Catrine - Devida og Dag Halvard Kristiansen har sagt seg
villig til å være foreldrekontakt dette skoleåret.
Sak nr 22 18/19 Juleaktiviteter
• Juleball USK/VGS
Det har vært vanskelig å få foresatte til å stille som vakter, men vi har fått dekket
opp kvelden med to på hver vakt. Vakten vil vare i 90 minutter.
• Julegrøt på juleverkstedet
Vi bestiller grøt fra Sjømannskirken, også laktosefri. Det er også behov for
melkeproteinfri grøt. Det blir ordnet med sjokolade som premier til vanlig grøt og
den laktosefrie. Til de som har melkeproteinallergi blir det annen premie.
Mandel i grøten blir erstattet med rosin pga nøtteallergi.
Guri Janne sjekker opp med Lise ang tallerkener,bestikk, saft, sukker og kanel.
Det må være to foresatte fra hver klasse til utdeling av grøt. Vi må gjerne være
julepyntet og møte klokken 10:30. Alle må ha med bolle/kjele og øse til servering
av grøten. Helst også en mugge til saft.
• Juleavslutning i kirken 19.12
Det ble oppretten en arbeidsgruppe for juleavslutningen.
I gruppen er Eli, Therese, Veronica, May - Lise, Christine, Guri Janne og Trond.
Den vil gi informasjon og delegere oppgaver videre til klassene, men her er litt
forhåndsinformasjon:
•
•
•
•
•
•
•

Lokalene åpner 17:30, men juleavslutningen starter kl 18:00.
8-10 klasse har ansvar for juleavslutningen.
Vi låner lokaler i kirken.
Det skal være salg av pølser, kaker, kaffe, brus og vann. Inntektene går til FAU.
Det vil bli underholdning fra alle klasser.
Loddsalg, hvor inntektene går til FAU, og alle oppfordres til å levere en premie.
Hver klasse må stille med to kaker

Sak nr 23 18/19 Diverse .
Det må velges en ny representant fra 4. trinn fra nyttår.
Vi snakket også om at det var veldig få foreldre på siste mot -møtet. Hva kan gjøres? Det
kom opp forslag om å skifte dag, slik at det ikke faller på samme dag som «åpen skole».
Det er også uheldig at det legges arrangementer/undervisning med obligatorisk oppmøte
på ettermiddag/kveld før dager med fri. Dette gjelder ikke juleavslutningen, men for
eksempel juleballet og annen obligatorisk tilstedeværelse.
FAU bør kanskje invitere elevrådet/representant til møter hvor saker hvor de er involvert
tas opp.

