Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 05.05.15
Tilstede:
Sabine Scheidt (2. kl.), Rune Karstensen (3. kl.), Bjørn Møller (4. kl.), Per Oskar Gutvik (5. kl.), Vigdis
Holtet (6. kl.), Anne Lovise Erdal (7. kl.), Vigdis Åmland (8. kl.), Svanhild Jakobsen (10. kl.)
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 2: Dugnad – trekking av kabler m.m.
Skolen ønsker dette gjort før sommeren, som en forberedelse til installasjon av nytt låsesystem.
FAU trenger mer info før vi spør foreldrene: Dato, klokkeslett, hvor mange, kvalifikasjoner? (Bjørn
spør skolen.) Vi sender så ut spørsmålet på e-post og ukeplaner.
Sak 3: Temakveld – fysisk og psykisk helse
Andreas Gravdal er villig når vi finner en dato. Han kan ha opplegg for elevene (7.-10. kl.) på dagtid
og foreldrene på kveldstid hvis skolen ønsker det. Vi må finne en dato (Vigdis Å. snakker med skolen.)
Sak 4: Handlingsplan for klassemiljø
Skolen har fått den til gjennomlesning. Vigdis Å. purrer på dem for å få en tilbakemelding. Deretter
vedtar vi den.
Sak 5: Eventuelt
a) FAU skal gi premie på kr. 1000 til den klassen som har flest elever (prosentvis) i 17.- maitoget.
Bjørn tar ansvar for utregning og kåring av vinneren.
b) FAU er ennå ikke registrert som en stiftelse. Bjørn gjør dette på Altinn før neste møte.
c) 17. mai-fanen er nå bestilt, og vil bli levert i god tid til 17. mai.
d) Nedvasking av skolen:
Anne Lovise blir koordinator. Dato: mandag 8. og tirsdag 9. juni kl. 18-20.
Vigdis H. lager ranselpost om dette som deles ut 18. mai. Vi reklamerer med trekning av to
kinobilletter til ungdomsskoleelever som er med og vasker.
e) FAU er blitt bedt om å merke opp spill / paradis etc. på skoleplassen. Per Oskar kan låne oss
maskin. Han og Sabine jobber videre med saken.
f) Neste FAU-møte: tirsdag 2. juni.

Referent: Vigdis Holtet

