Møtereferat FAU Sørli skole
Subject: Møtereferat
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Møte #.:

01/2019-2020
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(ingen fra 4b og 7a)
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Konstituering
Agenda godkjent uten kommentar.

Introduksjon av FAU og medlemmene
Runde rundt bordet hvor alle presenterte seg.
Leder av FAU: Kim Laméus
Nestleder: Maiken Christin Bakken
Kasserer: Espen Ulland
Referent: Solveig Buset
Møteplan for FAU og SU-møter – alle skal varsles 1 uke i forkant
av møtene hvor også agenda sendes ut.
Kim orienterte om FAU sin rolle på Sørli skole. Se for øvrig mer
om dette på skolens nettside.
Maiken informerte om informasjonskanaler og oppfordret alle om
å informere sine respektive FB-grupper om den nye FAUinformasjonssiden åpen for alle foreldre og ikke bare begrenset
til FAU-medlemmer: “FAU Sørli Skole – Informassjonsside"
Det er også opprettet en gmail-konto for FAU og
dokumentsenter på Dropbox hvor vi kan lagre alle dokumenter
fremover. Her blir også tidligere agenda og referater, kjøreplaner
mm. arkivert.

Ansvarlig
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Økonomi
Vi har ca. kr. 19800,- på konto + kr. 3181,- i kassa. Dvs. status
er omtrent som på sist FAU-møte før sommeren.
Vi venter fortsatt på faktura fra korpset for 17.mai. Denne er på
ca. 4000,- kr.
Andre forventede utgifter det kommende året er:
- Hengdeg
- Barnevakten
- Julefesten for 7.klasse
- Korps til 17.mai
FAUs største og viktigste inntektskilde er Sørli-lekene.
Økonomien er OK, men vi har ikke stort handlingsrom.
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Planlegging av Sørli-lekene 2019
Vi hadde en gjennomgang av kjøreplanen og gjorde noen
justeringer til denne. Her er noen av hovedpunktene som ble
diskutert. Se for øvrig kjøreplanen for ytterligere detaljer.
Mat/drikke:
Kim/Maiken
- Vi må vite antallet barn som er på skolen i 2019 kontra
antallet i 2017 og basere innkjøp av mat/drikke på det.
Kim/Maiken
- Vi sjekker om det er mulig å få opprettet en FAU-konto på
Bunnpris el Rema, slik at vi kan betale i etterkant ved kjøp av
varer.
Heidi (5b)
+ 3-klasse
- Undersøke hvor vi får rimeligst pris på brus (30-kasser)
(Brunnpris/Rema/Ringnes) – og mulighet for retur av uåpnet
Skisse:
vare.
Hedda (5a)
- Vi skal få tak i skissen for utsalgssteder – lik den som ble
Rigging:
brukt i 2017. viktig at vi får nok utsalgssteder, og vi må
3-klasse
vurdere om vi skal lage «sluse» - lik det som benyttes på
17.mai. Vi må også passe på å ha kake/matbord under tak i
tilfelle regn. Egne boder for popcorn.
Billettsalg:
Billettsalg:
7-klasse
- Det ble diskutert om vi skal ha billettsalg, og evt.
konsekvenser av dette. Konklusjonen ble at vi tidligere har
hatt god erfaring med denne ordningen, så vi fortsetter med
dette i år også. Vi må sørge for flere salgssteder ved alle
innganger til skoleområdet.
Pris:
- Vi beholder priser fra tidligere år.
Åpning:
Det er tidligere undersøkt hva det koster med underholdning, og
kom frem til at alternativene vi hadde ble for dyrt. I tillegg ser vi

fra tidligere erfaringer at barn og voksne er sultne og ønsker
raskt å komme i gang med leker, spise og hygge seg. Det ble
derfor bestemt at vi ikke har offisiell åpning med taler/musikk o.l.
men at Sørli-lekene med kiosk åpner kl. 17.30.
Aktiviteter:
- Maiken sjekker og sørger for utstyr til basket, innebandy,
kanonball
- Kim sjekker med Pål ang utstyr for bueskyting. Alternativt om
vi ikke har buer, så kan vi ha «kaste på blikkboks»
- O-laget ønsker å stille med en orienteringsløype.
- Maiken informerte om at både Anbulanse, Politi, Brannvesen
ønsker å stille – forutsatt at det ikke er utrykning. På grunn
av denne usikkerheten skal det ikke informeres/annonseres
om deres deltakelse. Vi må også informere om
parkeringsforbud på skoleområdet pga arrangement. Kun de
med særkilt tillatelse får parkere på skolen. Dette er viktig for
å ivareta åpen passasje ved evt. utrykning.
Informasjon:
- Det skal lages en offisiell invitasjon og denne må alle dele på
sine respektive FB-sider. Informer gjerne også om
billettsalget og at den vil gjelde for en drikke og pølse samt
lekene, samt en påminnelse om parkeringsforbud nede på
skolen.
- Alle klassene må stille med kake (se kjøreplan for detaljer)
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Status foredrag mv innen nettvett/sosiale medier fra
Barnevakten
Vi må sjekke med Bente (avtroppet i FAU) ang «Barnevakten».
Solveig (3b)
Det er 4-5. klasse som er ansvarlig for dette arragementet.
7. klasse er ansvarlig for #hengdeg.
Dette er to populære og viktige arrangementer som retter fokus
på Nettvett.
Solveig (3b) informerte også om Telenors Nye Bruk Huekampanje. FAU ønsker at skolen vurderer dette, og har i en
informasjonsmail til rektor oppfordret skolen til å bruke dette i sin
undervisning rundt nettvett.
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Eventuelt
Saker fra SU:
- Skolen har bedt FAU om å videreføre trafikkvaktordningen
fra tidligere. FAU er ansvarlig for vakten om morgenen fra
07.45 – 08.15. En vakt står ved krysset Skistua/skolen og en
vakt ved basketbanen. Det oppfordres til at foreldre med 4.
/5. klassinger stiller sammen med sine barn. Vester hentes
på SFO. Vi starter i uke 36. Frivillige melder interresse på
FAUs facebook-side. Det kan komme en runde til.

