Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole
onsdag 8. mai 2019, kl.19.00-21.00, Kvarten
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste til FAU-møte (innspill til Eventuelt)
2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 03.04.19 .
3. Orientering fra gruppene
4. Eventuelt
5. Arbeid i gruppene

Referat:
1. Innkalling ble godkjent
2. Referat ble godkjent
3. Info fra gruppene:
Skole Hjem:
- Har hatt møte med skolen ang. utkast til søknad for å bli godkjent som dysleksivennlig
skole. Har mål om å sende søknad før ferien.
- Jobber med evaluering av Adina-dagen . Har laget 4 enkle spørsmål til foreldre og lærere
som skal besvares på nettet. Skolen sender ut link rett etter Adina-dagen i juni.
Aktivitet:
Naturstien gikk bra med godt oppmøte (15-20 elever). Fint vær og kjekt!
Tema/ungdom:
Jobber med en tema-kveld til høsten der politiet og natteravnene kommer på besøk.
Temakvelden blir for foreldre/foresatte.
Bygg/uteområde:
Gruppen var ikke tilstede da de arrangerte dugnad. Det er ønske om en oppsummering av
dugnaden på neste møte.
Økonomi: Forventer svar på søknader medio juni. Vil søke videre til høsten. Har fått støtte
fra kommunen (30 000). Asfaltmaling er på trappene. SFO har overtatt dialog ang. dette
og det blir malt etter 17. mai.
SU-møte:
Det er SU-møte 9. mai. Vil informere om hva som ble tatt opp der på neste FAU-møte.
Jubileumsforestilling:
Det blir jubileumsforestilling i Hordamuseets lokaler på Stend 23. og 24. mai.
Billetter kjøpes på hoopla.no. God oppstart for billettsalget. Jobber videre med
markedsføring og organisering rundt forestillingen.

4. - Det oppleves at det er vanskelig å få folk til å stille der det trengs, enten det er på dugnad
eller som vakt på skoleball/disko. Det ble diskutert om det er mulig å fordele oppgaver på
første foreldremøte på høsten der man lager en liste over hva FAU trenger hjelp til i løpet
av året slik at folk kan skrive seg på.
- Gruppene oppfordres til å lage en god overlevering til neste FAU med nyttig info. Denne
legges på FAU sin Google Disk.
5. Arbeid ble utført i gruppene.

*Neste og siste FAU-møte dette skoleåret blir onsdag 5. juni

Referent: Siren Vatshelle

