
Møte med klassekontakter og FAU representanter 28.10.21 
 

 Rektor informerer om nettsiden fug.no. Der står det informasjon om samarbeid 
mellom skole og hjem og oppgavene til FAU. 

 Nytt i ressurs saken som pågikk i vår, er at rektor fikk tildelt mer midler, men kun nok 
til at han har til det som er lovpålagt. Det er ikke vikar tilgjengelig på skolen ved 
sykdom. Vikaren leies inn utenifra, men dette er og vanskelig å få tak i.  

 Budsjettet for neste år blir lagt ut i mandag (Mandag 1. november kl. 13). 

 Elevundersøkelsen er snart gjennomført og resultatene blir lagt frem på 
SU/SMU møte på tirsdag den 02.11. 

 Tverrfaglige emner, viser at elevene blir engasjerte og får eierskap til de ulike 
temaene som de har, f.eks. miljøvern ol.  

 17. mai, 4. klasse tar seg av leker og kiosk salg. Har avtalt et møte i november. Mulig 
om å be noen i andre klasser om hjelp til evt. baking ved behov. Det er blitt opprettet 
et teams der det ligger noe info ang det praktiske og det foreligger og en minnepinne 
med info. Det er ønskelig å lodde stemningen hos foreldrene og ansatte på skolen om 
muligheten for å ha tog med skolen og korps på Norheim i istedenfor i byen. Leder 
tar dette opp med rektor for å høre om mulighetene for en evt. «avstemning».  

 Forestillingen som skolen har satt opp annet hvert år er dessverre ikke mulig å 
gjennomføre til våren pga. at skolen ikke har ressurser å frigi til planlegging.  

 
 

FAU møte: 

 Nytt styre: Leder: Silje N.Bøe,  
                                 Nestleder: Lars-Preben Håvik 
                                 Kasserer: Kristin F. Mortveit 
                                 Sektretær: Trude Holvik 

 Valg til SU: Silje N.Bøe og Anne Berte Jordal 

 Valg til SMU: Martha Birgitte Sevland 
 

 Dugnad i høst: Den 17.11 kl.16.30 trenger vi 2 stk fra hver klasse som kan komme å 
fjerne steiner i akebakken ved dekkjungelen. Det er en del stein som utgjør en mulig 
fare og det hadde vert fint å få ryddet litt om det plutselig skulle komme snø. Meld 
fra til klassekontakten i din klasse om du kan stille. Ta gjerne med spett, rake, hakke, 
trillebår, spade og annet redskap en kan få bruk for. Leder snakker med skolen om 
hvor en kan evt plassere steinen som fjernes. Leder ber rektor sende ut en mld på 
visma.  
 

 Dugnad til våren: For de som ikke kan delta på dugnad i høst skal de få en mulighet til 
å bidra til våren. Da skal sykkelløypen få en oppfriskning også skal det snekres et 
Twister bord, twister plate og det skal males i de ulike fargene på asfalten.   
 

 Fau ønsker å severe julegrøt til elevene den 16.12, trenger noen frivillige her også til 
å varme og servere grøten sammen med noen fra fau styret. Det vil komme beskjed 
fra klassekontaktene når det nærmer seg. 
 

 Neste møte blir 11.01.22 kl.18 


