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Møtereferat fra FAU ved Mogreina skole 

 

FAU-møte 08/12-2020. 
Til stede: FAU-styret og medlemmer 10 personer. 
Sted: Digitalt via Teams. 
 

Saker: 
 

1. Referat fra forrige møte er godkjent. 
 

2. Julegran tennes uten seremoni grunnet COVID-19. 
Arrangement komiteen samarbeider med skolen for å bruke midlene FAU har 
tildelt klasseavslutningene. I tillegg handler arr. Komitee inn julelys til alle 
klasserom for å være med og skape juleglede. 

 
3. Foreldre undersøkelse viser lavt svar prosent. Det er ønskelig å gi 

tilbakemelding til neste år om påloggingslenke som kan sendes sammen med 
melding i transponder, og litt enklere formulering av de enkelte spørsmål som 
lar seg å besvares. Dette skal bringes videre i SU-møte. 

 
4. Skolen har fått godkjent videre arbeid med gapahuk og søker FAU om 

20.000kr i støtte til dette. 
Søknad innvilget. 
FAU v/nestleder søker sparebankstiftelsen/gjensidigstiftelsen om å få dekket 
midler til prosjektet. 

 
5. Bruksplanen fra KFU ble gjennomgått: Alt innspill til utvalget skal sendes til 

Anne-katrine for å lufte dette videre i KFU møte etter jul. 
 
6. Oppfølgning av bussjåførene i ruter som kjører elevene fra og til skolen. 

Ledelsen er i kommunikasjon både med skolen og følges opp i SU og 
protokoll føres. 
 

 
7. Jule hilsen til kontakt lærer: Det er opptil hver klasse om de ønsker å gi en 

liten oppmerksomhet i forbindelse med jul. 
 
8. Skole ball: Arrangement komiteen er i dialog med skolen om gjennomføring av 

skoleball og må avventes til etter jul, estimert dato for gjennomføring er første 
torsdag i februar. 
 

9. Eventuelt: Siste skole dag skal det være 22/12 ikke noe endring på det. 
 



10. Eventuelt: Det har kommet spørsmål til FAU om foreldre kan søke om midler 
til ballbinge. FAU er positive til dette, men de som ønsker å gjennomføre 
prosjektet må ta dialogen med skolen, siden det er de som eier eiendommen. 

 


