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1. SFO: - Det er kommet inn ønske om at kommunen innfører søskenmoderasjon igjen 
og redusert sats på SFO. 

FAU ønsker å få SU på banen i denne saken og kontakte FAU/SU på de andre skolene i 
kommunen for å kanskje sende inn et felles skriv om dette til kommunen.  

2. Skolebibliotek: 

På forespørsel fra foreldre om FAU kunne få donert bøker til skolebiblioteket. Diskuterte i 
møtet om det var mulig å få donert bøker til biblioteket, slik at gamle bøker kan byttes ut. 
Prøve å få til en ordning slik at biblioteket kunne hatt åpent innimellom. Tas opp med 
skolen, om det er ønskelig. 

3. Julegrantenning: 

FAU er blitt kontaktet av arrangørene ang. pepperkakehus utstilling. Det har vært lite 
stemning for det, både i fjor og i år.  

Vi ønsker heller å arrangere et slags juleverksted i Jokerbygget. 

4. Elevstua: 

Det som gjenstår å gjøre er å male et til strøk på bordene, vask av vinduer. Vi forslår at 
elevene i elevrådet selv maler siste strøket.  

De møblene som ikke skal brukes ønsker vi at vaktmesteren kjører til Miljøtorget på Reipå. 

  
5. Inkludering: 

Det er bestemt at bursdagsinvitasjoner ikke skal leveres ut på skolen. Vi ber om at skolen ser 
på denne regelen igjen, da det viser seg at ikke alle får invitasjonene og at det ikke er alle av 
de foresatte som er på facebook og dermed ikke får invitasjonene. 

Så vil vi gjøre dere oppmerksom på at SFO kan leies gratis til fødselsdagsfeiring.  

6. Sanitærforhold på skolen. 
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FAU har sendt inn avvik til kommunen som omhandler sanitærforholdene på skolen. Avisa 
har vært og intervjuet FAU om saken. Vi kan nå med glede fortelle at avviket ble tatt tak i og 
at det vil komme nye toaletter etter dagens standarder. 

 

 

 

 


