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Referat fra FAU møtet 15.Oktober 2019 

1. Informasjon fra Styret: 

Det ble delt ut trivselsplanen, og oppfordret medlemmene til å lese gjennom dem, og dersom de ønsker å 

komme med konkrete forslag under punkt hjem/skole samarbeid kan dette tas opp til neste møte  

 

Saker som bel tatt opp: 

Sak nr.1: valgkomité 

2 kandidater som stilte seg til neste år. 

Nasjonalprøve resultater skal være klart, men delt ikke ut til hver enkelte elev. 

SU møte til neste uke skal ta opp skjerming av støy på veien etter oppbygning i sommeren. 

Elevundersøkelse 5.-7. trinn skal finne sted i november, mens foreldreundersøkelsen skole og SFO skal gå som 

før, med oppslutningsprosenten møte ble utsatt til februar. 

 

Innspill fra elevrådet med tanke på maling av skolegården som blir utført til våren 2020. 

 

Sak nr.2: Kodeklubben, søker fortsatt etter en koordinator som kan ta ansvaret for oppfølgning av kodeklubben. 

 

Sak nr.3: Julebasar komitéen skal ha møte i kveld etter FAU-møte da skal de passe på alle vaktene skal være fult, 

 loddbøkene skal komme snart, og klassekontaktene i hver trinn skal be om gevinster. 

 

Sak nr. 4: Cash back på Spond, det ble diskutert om dette skal tas i bruk. 

Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, vi kan komme tilbake til dette seinere. 

 

Sak nr. 5: Medlemmene ble informert videre at styret har fått inn to søknader fra Mogreina idrerstlag, og skole 

korps, om midler til å kjøpe inn utstyr de trenger. 

     

  God læring i 

        trygge  

    omgivelser 

FAU Mogreina skole 
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Styret skal se på saken om de er innenfor vedtektene. 

Eventuelt: 

Forslag fra foreldremøte om discokveld, ved at elevene selger brus, og sjokolade og de pengene de får inn skal 

brukes til sosialt. 

FAU som har ansvar for skoleball som går på 6. og 7. trinn, arbeides av FAU det blir på en måte erstatning til 

discokveld. Dersom man ønsker dette kan gjøres på eget initiativet. 

Julebasar og 17.komitte meldte inn sin behov for stoler og bord til bruk i gymsalen ved slike anledninger, Styret 

skulle sjekke dette med tanke på plass og eventuelt hva dette vil koste. 

 

 

 

 


