Referat FAU 10.12.19.



Økonomi- registrering i Brønnøysundregisteret.
Vi setter penger ifra FAU kontoen inn på 17 Mai kontoen som allerede er registrert i
Brønnøysund. Det koster 5700 kroner å registrere nytt foretak i Brønnøysund, vi ble
derfor enige om å lage et felles i Brønnøysund. Er derfor viktig at budsjett for 17 Mai
komiteen blir nøye gjennomgått ved penger inn og ut!!



Skolerute/ Avspasering forslag.
Alle var enige om at fredag 20 mars er en god dag å avspasere på.



Lys i jungelen.
Har vært i kontakt med hovedstyre i ÅIL, og venter på svar om det er noen av de
gamle lyskasterne de kunne gi videre til Grindhaug skole. Venter på svar om vi får
noen av disse etter at Kathrine Sletten og Ludvig Knutsen var på «befaring» etter
lyktestolper/ lyskastere som ÅIL ikke skulle bruke lengre. Skal høre om eventuell pris
på å sette disse stolpene/ lyskasterne opp. Høre med Åkrehamn Videregående skole
elektrikerlinje om eventuell installering av dette. Ludvig Knutsen søker om støtte/
stønad til eventuell belysning fra kommunen.



Trafikksituasjonen
Fungerte greit med veidirigering, men vi syntes det kom for sent i gang. Når det skal
bli mer graving som berører skoleveien, er det viktig at Karmøy Kommune er i forkant
med å markere opp gangfelt og skilting. Her sender Hege mail til Hilde i kommunen
om informasjon ved eventuell mer graving som kan berøre skoleveien for elever ved
Grindhaug skole.



Eventuelt .
FAU fikk telefon samtale angående situasjonen til gamle Åkra skole. De lurte på
hvordan vi forholdt oss til en eventuell privat skole. Har gitt tilbakemelding til Åkra
skole om at foreldre i FAU er veldig fornøyd med Grindhaug skole, og at vi hadde
ikke så mye å bidra med for at det skulle bli en privatskole på Åkra.

Referat skrevet av Kristine Eliassen og Kathrine Sletten.
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