Referat møte 1 FAU Vegårshei skule året 2019/2020
Vegårshei, 09.10.2019

Tilstede; Terje , Heidi, Lisbeth, Henriette og Martine. Karianne Sætre var med som
vararepresentant for 1.klasse. Karianne Bjørnstad Halvorsen, medlem i FAU 2018/19 deltok
også på møtet.
Åpning
Nestleder Heidi E Strand åpner møte og hun leder møtet og legger fram saksliste
1.
2.
3.
4.
5.

Valg av styret
Stiftelse av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vegårshei skule
Gjennomgang av vedtektene
Planer for FAU aktivitet skoleåret 2019/2020
innkomne saker
a. Retningslinjer dugnadsarbeid Polentur
b. Timeplan 8. klasse
6. neste møtedato

Sak 1
Følgende styret ble valgt:

Sak 2
Banken krever at bankkontoen til FAU knyttes opp til en privatperson eller til et
organisasjonsnummer. Kasserer anbefaler at vi oppretter et organisasjonsnummer i
Brønnøysund registeret. Til dette formål må det gjennomføres et stiftelsesmøte.
stiftelsesmøte gjennomføres med det samme, sekretær skriver stiftelsesmøte protokoll.
Sak 3
Vedtekene for FAU som ligger ut Vegårshei kommune sin nettside blir lest opp og
gjennomgått
Sak 4
Idemyldring for en eventuell foredragskveld. Ingen faste planer, saken blir tatt med til neste
møte. På neste møte skal det lages en oversikt med arbeidsoppgaver for leder / sekretær /
kasserer / styremedlem
Sak 5
a) Vi har fått et forespørsel om å lage retningslinjer for dugnadsarbeid for Polenturen for
å unngå at det krasjer og at 2 klasser jobber med det i samme året. Vi tar denne
saken med til neste møte.
b) 8. klasse har fått en full timeplan. på tirsdager, onsdager og fredager er det ingen
pause mellom kl 9.00-kl 11.15, på disse dagene er den første friminutt på 15 min
kuttet ut.
FAU ved leder, sender saken videre til rektor og ber henne å redegjøre for dette.

Sak 6

Neste møtedato: 7. november 2019 kl 19.00 i personalsrommet på Vegårshei
Skule
Leder henter nøkkel og sender ut en påminnelse per sms i forkant.
Sakslist:
sak 1 - åpning
sak 2 - planlegging av året 2019/ 2020 - foredrag?
sak 3 - oversikt arbeidsoppgaver styreverv FAU
sak 4 - retningslinjer dugnadsarbeid Polentur
sak 5 - timeplan 8. klasse
sak 6 - eventuelt
sak 7 - dato + saksliste neste møte

Heidi takker for møte og ønsker vel hjem

ref. Martine van der Eems

