Referat til FAU-møte 26.04.17
Oppmøte: 1c, 2b, 2a, 3a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5c, 6c, 7a.
SAKSLISTE
1: Godkjenning av innkalling. Godkjennes.
2: Godkjenning av referat fra FAU møtet 29.03.17. Godkjennes.
3: Nytt fra skolen og info fra SFO. Informasjon fra SFO leder Lars
Haukaas blir gitt vedrørende Bergensmodellen for SFO, nettbasert
kommunikasjon med foreldre, bemanning og planlegging fremover.
Det er mulig å ta kontakt med Haukaas ved spørsmål eller
tilbakemeldinger vedrørende SFO.
4: Til orientering:
-Organisasjonsnummer og registrering i Brønnøysundregisteret ble
gjort i 1996 og kontaktinfo er oppdatert. Ny/endret bankkonto vil bli
ordnet før 17. mai for å kunne ta i bruk VIPS. Nytt styre meldes inn
etter valg på Årsmøte til høsten.
-Det er opprettet en Facebook-gruppe (Fridalen FAU) som alle
oppfordres å bli medlem i slik at nyttig info kan deles også her
sammen med nettsiden til Fridalen skole
(www.fridalenfau.com). Kontakt j ulie.skadal@gmail.com for å bli
medlem dersom du ikke har mottatt forespørsel.
5: Gruppearbeid
6: Diverse:
-Oppmøte og nye FAU medlemmer neste skoleår: De som ikke
fortsetter som representanter neste skoleår oppfordres til å avholde
valg på ny representant i vår slik at FAU kan konstitueres i august
2017 med oppdaterte medlemmer.
-Oppdatering av gruppetilhørighet i FAU gruppene: Alle inkludert

vara oppfordres til å skrive seg på gruppene på google docs
dokument som er delt med alle for å lette overgangen til nytt
skoleår.
-Forslag til møtedatoer 2017-2018 skal utarbeides av SU.
-Det er søkt om nærmiljømidler/nærmiljøpakken også i år.
7: Eventuelt.
-Elevrådet skal avholde sykkeldag i løpet av noen uker og FAU
medlemmer oppfordres til å stille for å bidra. 1-2 melder seg
umiddelbart til dette.
-Høringsuttalelse vedrørende skoleruten 2018/2019 sendes ut til alle
FAU repr med tilbakemeldingsfrist til u.t innen 19. mai.
-Dugnad på skoleplassen før 17. mai avlyses da det ikke er behov.
Det vil bli plantet blomster noen dager før 17. mai.
Neste møte vil bli avholdt 31.05.17
Mvh Mette Engan, FAU leder ved Fridalen skole
metteengan@hotmail.com
faufridalenskole@gmail.com
mob 41106563

