Møtereferat FAU – Mysen Skole
Dato/tid:
Sted:
Tilstede:

Sak nr.

2018-02-28 /
Referat ved:
Mysen skole
Utgitt:
FAU representanter:
Ingvild Anderssen 1a, Mona Seternes 1c,
Eivind Lintho 2a, Solveig K Tjernæs Vormeland 2b,
Hege T. Syversen 3a, Bjørnar Gudim 3b, Geir Forberg 3c,
Elin Hansen 4a, Anne Lena Mjøen 4b,
Randi Berger 5a,
Linda Lilleng 7b
Andre:
Mona Seternes (FAU leder)

Solveig K Tjernæs Vormeland

Emne
Orientering:
Mona har påpekt at det bør være matter på trærne nederst i akebakken. Dette ser
ikke ut til at har blitt ordnet. Mona purrer på nytt. Matter finnes på skolen. FAU
mener at dette er et viktig sikkerhetstiltak, og oppfordrer skolen til å ta ansvar for
dette.

1.

Valg av sekretær, Solveig KTjernæs Vormeland meldte seg. Anne Lena Mjøen er
reserve.

2.

Formalisering ift Eidsberg sparebank, tilgang til konto. Kasserer Eivind Lintho fikk
ordnet dette med tidligere kasserer i FAU.

3.

Temakveld ift sosiale medier for 1. og 2. trinn. Det blir arrangert temakveld for 1. og
2. trinn 22. mars. Lokal foredragsholder er innleid, Anne Berit Anonsen, hun får
800kr for oppdraget. Foreldre inviteres til arrangementet.
Det settes en dato etter påske, slik at 3. og 4. trinn også får tilbud om foredraget.

4.

Samarbeid med elevrådet: Elevrådet ønsker sponsing til mat på fargerik dag i juni. Vi
stiller med dette. Kom spørsmål om hva vi skal tilby/servere. Dette fastsettes på
neste møte.
Elevrådet ønsker også å friske opp utearealet. FAU arrangerer derfor en
«Familieettermiddag» 18. april. Ta med pølser (e.l) og rake, vi griller. FAU ordner
varm grill. Vi ber vaktmester om å feie plass i forkant. Det må også samarbeides med
vaktmester slik at vi har alle rekvisita (maling til «paradis» osv) tilgjengelig. Dato bør
ut til alle i god tid, rett rundt påske??
Skolen er 15 år i august, bør det rustes opp mer? Handles noe nytt? Vi ønsker å bli
helsefremmende skole, mer aktivitet – flere leker sammen – mindre mobbing.
Solveig sjekker mer her.
Det kan også søkes om RØRE-midler – Anne Lena sjekker her. (Fra hjemmesiden:
Hva er RØRE 6-19? Prosjekt «RØRE 6-19, om bevegelsesglede, matglede og læring»
er for elever i Østfold i alderen 6 til 19 år. Prosjektet tar utgangspunkt i
grunnleggende forutsetninger for læring, og at god helse, god fysisk form, bra mat
og nok søvn er viktige for å kunne ta til seg læring. Prosjektet består av fellestiltak og
en tilskuddsordning som alle skoler i Østfold kan søke på.)
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5.

17.mai (denne saken ble tatt først i møtet)
Ørnulf Pay kom for å orientere oss:
ORGANISERING: FAU organiserer 17.5 sammen med 5. trinnsforeldre. Alle i FAU må
regne seg å delta. Først med rigging 16. mai også med å være overordnet ansvarlig
for ulike områder sammen med 5. trinn på selve 17.5.
Vi må skaffe to fra hver klasse (6pr trinn) til å være vakter på leker.
KIOSK: FAU må bestille varer (handelister finnes), FAU får overskudd fra kiosksalg.
Bestilling må skje ca 2 uker før, Rema 1000, FAU må hente varer (16.5). FAU må fikse
veksel (Eivind Lintho). Vi bestemte å bruke izettle, denne har vi. Vi vurderer å bruke
vipps, men det blir i så fall fra neste år.
Kylllingpølse i gymsal, pølse fra gris i gangen nede. Se ellers shoppingliste.
STRØM: FAU må ordne skjøteledninger, se til at ikke strømmen går. Ta fra flere
kurser/etasjer. Ørnulf Pay har en del ledning, Snakke med Kjell Erik Lundeby,
vaktmester, han har kontroll.
5. TRINN HAR HOVEDSANSVAR: pynting, gjennomføring (vakter!) og opprydding. 5.
trinn har ansvaret for loddsalget. Randi fikser lodd og gevinster.
Linda og Mona har lister ift alt av det praktiske.

6.

Diverse: Orientering til stormøte: Familieettermiddag – dugnad. Temakveld for
1.+2.trinn og 3.+4. trinn om sosiale medier, 17. mai,
Vi tenker det er ok at det skrives et oppsummerende skriv til foreldre på slutten av
hvert semester, hvor FAU-leder orienterer om hva FAU har jobbet med det siste
semesteret. Da kan disse referatene brukes som arbeidsdokumenter for oss. Hvis alt
skal sendes ut, blir det altfor detaljert til at alle foreldre trenger å lese det. Dette kan
selvfølgelig drøftes på nytt.
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