Referat fra FAU-møte 22. Januar 2020

Til stede: Nils Reidar 1A, Agnes 1B, Sonja 5B/7B, Monika 3A, Karina 2B, Eline 4B, Tore 3B, Raymond
6A, Kristine 2A, Kari 6A, Monica 4A, Anne Hilde 4A og Marlyn 7A.

Saksliste
1. Dugnad
Dugnad til våren blir mandag 20. April og torsdag 23. April kl 16.30. Trenger 6 stk pr trinn.
Klassekontaktene informerer om oppgaver og tidspunkt på hvert trinn når det nærmer seg.
2. 17. mai
Dette året trenger 5. trinn hjelp av 4. trinn på 17. mai. 4. trinn bidrar med kaker og kaffe.
5. trinn oppretter egen 17. mai komite.
3. Belysning bak skolen
Avslag pga kostnader. Raymond sjekker videre med kommunen og Haugaland kraft om det er
noen midler vi kan søke med tanke på trafikksikkerheten.
4. Trafikksituasjonen på skolen
Ønske om droppsone. Raymond sjekker med Jan Erik Søvig i kommunen.
FAU vil gjennomføre egen Beintøft konkurranse på skolen. Beste trinn premieres. Foreslått
tidspunkt for konkurransen er uke 17, 18, 19 og 20.
Elever som må bli kjørt kan bli sluppet av ved Comfort på Bygnes eller på parkeringsplass for
gamle slippen i Kopervik. Elever som tar buss, vil automatisk være med i konkurransen.
5. Belysning på overgang fra gangfelt til skolen.
Marlyn har vært i kontakt med kommunen. Raymond sjekker også videre med Haugaland
kraft.
6. Utbedre sti
Monika har vært i kontakt med kommunen. Følges opp videre på neste møte hvis det ikke er
blitt utbedret.
7. Fruktleveranse
Sonja har sjekket opp i dette. Det blir ikke aktuelt pga. kostander.
8. Skolegenser
Sonja har sjekket priser. Det blir for dyrt. FAU vil heller prioritere å bruke penger til en kjekk
premie til Beintøft konkurransen og andre ting som kan fremme det sosiale miljøet på skolen.
9. Kutt i pedagogstillinger
FAU ønsker at rektor informere om lærertetthet og kutt i pedagogstillinger. FAU kan gjerne
bidra med å få frem foreldre/foresatte stemmer i denne saken.

10. Schoolympics
Tidspunkt sjekkes med rektor.
Planlegger videre på neste FAU-møte.
11. Nettvett
FAU ønsker at politiet og Barnevakten kommer på skolen og snakker om nettvett til elevene.
Ønsker at det blir et tilbud til foreldrene på ettermiddag/kveldstid samme dag.

Neste møte: Tirsdag 3. Mars kl. 19.00

Referent: Kristine Bokneberg Stange

