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Presentasjon av rektor Elisabeth S. Ilstad

Orientering av rektor.

Hun informerte om FAU sin rolle ved skolen, og
hva det innebærer å være med i FAU. Videre
informerte hun om skolen og hvordan de
jobber med å implementere den nye
læreplanen i det praktiske arbeidet ved skolen. I
høst skal alle elevene jobbe med et tverrfaglig
tema som skal gå over minimum 3 uker. Det blir
oppstart første uka etter høstferien. Hun
fortalte at det er ønskelig å få til et faglig
opplegg for elevene på tvers av skolene, Eide og
Stokkastrand, i løpet av våren.
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Informasjon om Stangaland skole – «Den
vennlige skolen»
Rektor ved Stangaland skole orienterte om
verdiene som Stangaland skole bygger på.
Verdiene er trygt og godt skolemiljø, aktive
barn, trivsel og læring. Han orienterte også om
hvordan skolen er bygd opp på trinn. Hvert
trinnområde har 4 klasserom, 2
hjemmeområder og grupperom. En ønsker
derfor å få til fire klasser på hvert trinn. Det
betyr at en ønsker å se på klassestrukturen for
elevene på 1.-3. trinn i år ved Eide skole. Dette
arbeidet vil skje i samarbeid med skolen og
foresatte.
Det kom opp spørsmål vedr belysning i
Liarlunden, samt sykkel og gangsti. Dette skal
rektor sjekket ut, og komme med en
tilbakemelding. Grensen for skoleskyss er 4 km.

Rektor v/Stangaland skole
Tore Emberland
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Valg av FAU styre

FAU står for valget. Disse er
valgt for skoleåret 2021/22.

Leder: Tone Grasdal, 3B
Nestleder: Anne Mari Brun – Oliversen, 4B
Kasserer: Ingunn Helseth
Sekretær: Siv Leirvåg, 2B
Styret har egen Messenger gruppe hvor de
holder kommunikasjon med hverandre. Videre
er styrets medlemmer administratorer for FAU
Eide skole sin Facebook side.
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Aksjonskveld – «Hei Verden»

FAU/skolen.

Rektor informerte om at det blir ikke
gjennomført aksjon i høst, men til vinteren
rundt januar/ februar. I den forbindelse skal
FAU stå ansvarlig for å organisere med kaker.
Dette skjer ved at FAU kontakter
klassekontaktene for hver klasse som igjen
fordeler hvem i klassen som skal levere
kaker/kaffe.
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Grøt i desember

FAU/skolen

Skolen kjøper inn grøt og saft. FAU kontakter
klassekontaktene som står for organisering av
oppvarming og utlevering til klassene.
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Gave til skolen

FAU v/Ingunn Helseth
FAU besluttet å gi 5000kr
som gave til skolen.
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Rektor la inn et ønske om å få rustet opp
skolebiblioteket. FAU ønsket å bidra med et
beløp for innkjøp av nye bøker. Dette blir bøker
som skolen tar med seg videre til den nye
skolen.
Hjertesone/ trafikksikkerhet
Det er meldt inn økt trafikk inn i hjertesonen
mellom 08:00 – 08:30. Rektor ble bedt om å
sende ut en påminnelse til foreldrene, og be
hver klasse om å snakke om trafikksikkerhet og
hjertesonene skolen har. FAU ønsker å bidra i
dette arbeidet, og forsøker å få til en aksjon de
to siste ukene i oktober. Da skal vi ha 4 foreldre
fordelt ved de to droppsonene for å påse at
anbefalingen blir fulgt. Brun – Oliversen setter
opp en påmeldingsliste på Facebook siden til
FAU. Alle i FAU tar ansvar for å oppfordre
klassens foreldre til å melde seg til denne
oppgaven. Brun – Oliversen tar også kontakt
med politiet hvor hun oppfordrer dem til å
møte opp i løpet av disse to ukene.
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Møte for styret v/Rådhuset
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Styret er invitert til et felles møte med styret til
FAU ved Stokkastrand på Rådhuset mandag den
04.10 kl. 18:00. Det er rektor, Tore Emberland
ved Stangaland barneskolen som inviterer.
17. mai 2021

FAU v/ Anne Marie Brun Oliversen

FAU styret

FAU ønsker å tilby korpset å få gjennomføre sin
siste 17. mai v/Eide skole. Korpset har ikke hatt
anledning til å samle inn penger på grunn av
korona, og vi ønsker å gi dem en siste mulighet
v/Eide skole. De lager også et flott arrangement
hvert år de bidrar. Derfor ønsker vi at den siste
17 mai`en ved Eide skolen skal bli så flott som
mulig med hjelp fra dem.
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FAU representant kontakter
korpset før deres styremøte
i uke 40.

