Vegårshei, 09.10.2019

Referat møte2 7. november 2019

FAU Vegårshei skule året 2019/2020

Tilstede; Lisbeth, Terje , Henriette, Silje, Tor Arne og Martine.

Åpning
Leder Lisbeth Åsnes ønsker velkommen og åpner møte
Sak 1
Timeplan 8. klasse. Rektor har sendt en utførlig svar til Lisbeth, som hun leser opp for FAU
medlemmene. FAU sender svaret videre til klasserepresentant i 8. klasse.
Sak 2
Dugnadsarbeid Polentur, retningslinjer
FAU lager et utkast som tas opp til gjennomlesning/innspill på neste møte.
Utkast:
Innsamlingsaksjoner / Dugnadsarbeid for Polenturen
FAU har formulert noen retningslinjer for innsamlingsaksjoner og dugnadsarbeid for
Polenturen i 10. klasse for å unngå at aktiviteter fra Polenkomiteer fra forskjellige trinn
krasjer med hverandre.
●
●
●

6. trinn - Innsamling kun gjennom 17. mai evenementet.
7. og 8. trinn - Ingen innsamling.
9. trinn - Innsamling kan skje gjennom hele skoleåret med oppstart den 1. august.
Når 9. trinn er ferdig med sine innsamlinger kan de gjerne si i fra til neste årets
Polenkomite slik at de kan starte opp litt tidligere.

FAU anbefaler hvert klassetrinn å drøfte arrangering av Polentur i 7. klasse, når det dannes
en Polenkomite. Ta en diskusjon med foreldrene om alle foreldrene trenger å være med på
tur, eller hadde det holdt med en viss antall foreldre som reiser sammen med ungene?
F.eks.1 lærer med 5 foreldre, hvor det samles inn penger til for Polentur for disse ledere
også.
Sak 3
Torsdag blir resultatene av ungdata presentert. FAU har blitt bedt å hjelpe til. Kakene kan
leveres på huset kl 17. Lisbet tar imot og hjelper til resten av kvelden.

Sak 4
Klassekontakt og FAU representant.
Vi har fått en forespørsel om klassekontakt ikke kan være FAU representant samtidig.
Det synes vi er fullt mulig, men vi anbefaler ikke at dette blir en fast ordning. FAU er for 2 år
om gangen mens klassekontakt vervet er for 1 år, i tillegg kan en fast kobling gjøre
klassekontakt vervet for stor, slik at det er vanskelig å finne en foreldre som kan stille.
Sak 5
Info kveld.
Vi ønsker å arrangere en tema-infokveld i løpet av februar / mars måned.
Det ligger et forslag om å kjøre info kveld fra i fjor om igjen. Forslaget tas opp til vurdering på
neste møte.

Sak 6
Neste møte dato: Torsdag 23. januar kl 19.00

Lisbeth takker for møte og ønsker alle en fin kveld videre.

ref. Martine

