Referat fra første møte i FAU, skoleåret 2018-2019
Tid: Tirsdag 25.september, 2018
Sted: Mykland Skole
Tilstede: Hanne- Cecilie Vanebo- Høyland, Jan Knutsen, Rune Wikøren, Signe Heldal
Risholt og Camilla Førsund Kile. Varamann Olav Mjåland meldte forfall.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling. Kommentar: ønske om påminnelse på sms i tillegg til
innkalling på mail.
Sak 2: Godkjenning av saksliste.
Sak 3: Konstituering av det nye FAU. Leder: Jan Knutsen, kasserer: Jan Knutsen, nestleder:
Hanne- Cecilie Vanebo- Høyland, sekretær: Camilla Førsund Kile.
Sak 4: Saker fra elevrådet/ lærerne:
•

•

Tv- aksjonen. I år planlegges det å selge vafler ved butikken på Mykland torsdag
18.oktober, fra ca kl 9.30-13.30. På grunn av færre lærere og færre elever i år er det
ønskelig å stelle til et mindre arrangement enn det som ble gjort i fjor. Elevene vil få
med informasjonsskriv hjem, og det blir hengt opp plakater for å skape engasjement
rundt tilstelningen.
Innspill og ønske fra elevrådet om at det ikke er nødvendig med melding når elevene
skal være med noen hjem med bussen etter skoletid. Dette ble diskutert, men alle i
FAU mener elevene må ha med skriftlig beskjed når de skal være med noen andre
hjem. Det er ønskelig at skolen fortsetter med denne praksisen.

Sak 5: Gjennomgang av „ Årshjul 2018-2019 “. Rektor gikk gjennom årshjulet for skoleåret
2018-2019. Dato for juleavslutningen er satt til onsdag 12. desember. Det vil komme
nærmere informasjon om denne etter hvert, men det vurderes å gjøre den noe annerledes
enn tidligere. Lærerne kom selv med innspill om å stelle til en «grøtkveld» med litt
underholdning fra elevene i gymsalen. FAU støtter dette. Jan og Rune tok på seg jobben å
ordne en scene som kan brukes i gymsalen.

På grunn av begrenset tid ble ikke resten av sakene på sakslisten behandlet. Disse blir
nærmere diskutert på neste FAU møte tirsdag 23.oktober.

________________________________________________________________________
Referent: Camilla Førsund Kile

