Referat fra møte i FAU 10.10.13 Kl. 19.00 – 20.10
Tilstede: Katrine W og Lars Erik H, 1 kl. Lena R. O, 2 kl. Marlen S, 3 kl. Merete N, 4 kl. Synnøve N, 6 kl.
Lena R.O, 7 kl. Katrine J. J og Tone P, 8 kl. Emilia A, 9 kl.
Meldt forfall: Mona O, Noeline G, Beate R.
Solfrid R, 5 kl, hadde ikke fått eposten pga feil adr.
Saker:
1. FN-dagen er lørdag 26 okt kl 11.00 – 13.15. Obligatorisk oppmøte, ved fravær må det leveres
melding. Dagen avspaseres senere. Vi lager samme opplegg som i fjor, med foreldrenes
opplevelsespark der hver klasse skal ha en eller flere aktiviteter de har ansvar for. Sett gjerne
opp liste over når elever og foreldre skal ha ansvaret, slik at alle bidrar.
Noen klasser hadde allerede klart hva de skulle gjøre, noen Hadde forslag på møtet og resten
finner klassene ut innen 20 okt og sender epos til FAU leder. Jeg vil sende ut et infoskriv 21
oktober, både på elvetun.net og med elevene.
Foreldre med flere barn velger seg en klasse de bidrar i.
Her er forslagene: Det er lov å gjøre andre ting eller mer enn det som står her.
1 kl – Leking med forskjellige baller
2 kl –
3 kl – Ansiktsmaling
4 kl – Stylter, hoppetau, klinkekulekonkurranse, CD – lydbok
5 kl –
6 kl – Fletting av hår
7 kl – Bålpanne, vedhogst, pinnebrød/pølser
8 kl – Enhjulssykkel, lassokasting
9 kl –
10 kl –
I tillegg skal alle klassene stille med to store skuffekaker hver, el de kan bytte ut en kake med
24 boller el lign/ muffins. Klassekontaktene har klart for seg hvem som baker hva i klassene.
Vi skal ha både glutenfri, melke og laktosefri og fri for egg.
Som i fjor, er det 8 klasse som står for åpningstalen og selger pølser i mellombygget.
5 og 6 kl koster og vasker belegget etter ryddingen. 9 og 10 kl rydder bord og stoler etter
arrangementet. ALLE bidrar ….da er det gjort på et blunk.

2. Forespørsel fra elevbedriften Frønsj om å selge sunn skolemat 1 gang i uken til
ungdomsskoleelever. Rektor ønsket uttalelse fra foreldregruppen.
Uttalelse fra FAU - FAU ønsker noen kriterier for hvilken mat som skal selges. Vi ønsker at
elevbedriften snakker med helsesøster om hva sunn mat er. Og kun salg til ungdomskolen.

3. Årsmøtet i FAU settes til 7 november 2013. Alle foreldrene er velkommen på årsmøtet.
Nærmere informasjon kommer.
Saker som ønskes tatt opp fra foreldregruppen er butikkgåing i skoletiden og ønske om
gangfelt fra parkeringsplassen ved Stalheim og over til skolen. Kom gjerne med flere innspill
innen onsdag 23 oktober.
4. Forslag til ny FAU leder.
Jeg må dessverre trekke meg som leder, pga private forhold.
Alle foreldre oppfordres til å ta ledervervet. Kanskje får du med deg en sekretær, om du ikke
er en kløpper på data…. Har du forslag på noen du mener kan være leder, ta kontakt med
vedkommende og spør. Dette må gjøres før årsmøtet. Meld meg gjerne før årsmøtet, så vi
har det klart til valget.
Jeg vil takke for det gode oppmøtet på så kort varsel og gleder meg til Foreldrenes
opplevelsespark 26 oktober.

Vennlig hilsen
Siv Irene Larsen
Leder FAU

