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Sak nr.: 56/19: Godkjenning av referat 
Referatet er godkjent. 

 

Sak nr.: 57/19: 17. mai - evaluering 

Det kommer evaluering fra 17. mai komiteen. 

Arrangementskomiteen foreslår at Mogreina skole får gå lenger frem i 17 mai toget, arrangementsansvarlig 

tar dette med 17 mai komiteen i kommunen. 

 

Sak nr.: 58/19: Vedtekter 
Vedtektene bør endres. Styret lager forslag til endringer som vedtas på årsmøtet. 

 

Sak nr.: 59/19: Årsmøte – valgkomite/styreverv 
Endret etter vedtektene: 

Valgkomiteen er: May Helen Lundberg, Hans Trygve Løvstad og Marius Jønsrud. Valgkomiteen legger frem 

sitt forslag på årsmøtet. Leder og Sekretær er på valg i år. 

 

Sak nr.: 60/19: Informasjon Andre møter 
Nettbrett/TV i lunsj og i SFO tiden skal tas opp med skolen igjen til høsten. 

Nettbrett blir samlet inn ved skoleslutt. 

Utbygging av skolen går som planlagt. 

     

  God læring i 

        trygge  

    omgivelser 
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Sak nr.: 61/19: Eventuelt 
Søknader: 

Elevrådet søker om penger til leker og utstyr for totalt kr. 12.000,-. FAU ønsker å støtte dette, men gir totalt 

kr. 15.000,- der kr. 3.000,- skal brukes til å lage oppheng og kjøpe kasser til sortering for å få orden i  

utstyrsskuret. 

Elevrådet og skolen søker om flere bøker til biblioteket på kr. 15.000,-. Dette innvilges. 

Elevrådet ønsker støtte til å lage nye skolefaner på kr. 6.000,-. Dette innvilges. 

 

Arrangementskomiteen kan kopiere på skolen til arrangementer. 

Gardiner: Skolen har søkt kommunen om nye gardiner, ikke fått svar enda. 

Maling av vegg på skolen mot parkeringsplassen: ikke avklart om det er mulig å få gjort. 

Kveldsskole med Barnevakten.no for et trinn i trivselsuka. Koster kr. 4.000,- + mva og kjøring. Leder 

sjekker med skolen om det er aktuelt. 

 

 

 

 

 

Referent: Trond Berge 


