
FAU MØTE Glomfjord Skole 

Møtereferat 

05.02.2020 

Til stede: Marie Nicolaisen, Aileen Skaugvold, Frode Pedersen, Charlotte 
Leonardsen, Tone Swensen Hestad. 
 

  

1. Fremdriftsplan. 

På møtet ble det diskutert å lage en fremdriftsplan slik at vi kommer i gang med forskjellige 
gjøremål ved skolen.  

 Skolegården trenger en finpuss med å få malt opp paradis osv. FAU vil invitere til 
vårdugnad for å få dette gjort. 
 

 FAU ønsker å søke midler til å få kjøpt en ball binge. Det er en egne gruppe som arbeider 
med dette, litt utenom FAU. Denne gruppa har også tilknyttning til andre lag og 
foreninger i Glomfjord. Det har ikke vært særlig framdrift de siste månedene. Skal prøve 
å få til et møte med skolen, elevrådene, for å få ting på plass før det kan søkes om 
midler.  
 

 FAU ønsker å fikse opp i biblioteket på skolen. Vi har derfor lagt ut et innlegg på FAU 
siden og Facebook hvor vi ønsker at de som har passende bøker til et skole bibliotek 1-
10 klasse, kan levere de på skolen.  
 
 

 FAU vil ta kontakt med skoen for planlegging av Sommerfesten. Det er et ønske fra vår 
side at skolen tar på seg ansvaret for opprigging og nedrigging. FAU vil stille med kaker 
og salg av kaffe.  
 

2. ARRANGEMENTER VED GLOMFJORD SKOLE. 

 
 20.02.20 (19:00 – 21:30) vil det bli arrangert Elevkveld på ungdomskolen. Elevene har 

ansvar for underholdning og foreldre baker kake for å marker åpning av elevstua.  
Elevene ønsker å kunne selge litt kioskvarer slik at de kan bruke overskuddet til å kjøpe 
inn pynteputer og pledd til Elevstua.  
 

 28.02.20 (18:00-20:00) Arrangerer FAU karneval på SFO for småtrinnet. Vi ønsker også å 
invitere Bjørnegruppa slik at de kan bli bedre kjent med elevene. Her vil det bli servert 
pølse/m brød og Saft. Så har vi en liten overraskelse på lur til barna. Coop Extra har 
sponset oss med mat og drikke.  
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 Elevkveld for mellomtrinnet er under planlegging, tidspunkt for dette arrangementet 

kommer vi tilbake.  

 

3. Kostymetog 

 

Temaet for årets festivaltog er klart: VINTER. Årets Vinterfestival arrangeres 20.03.20. Alle 
klassekontaktene skal ha informert hver klasse om tema.  

 

 

06.02.2020 

Aileen Skaugvold 

aileen.skaugvold@gmail.com 

 

 

 

 


