FAU møte 19.10.21
Aurvoll Skole 19:00 - 20:30
- [x] Ola Håkon Ourom - Leder
- [x] Kristin Weiseth - Nestleder
- [x] Thomas Blomberg - Utegruppeansvarlig
- [x] Edel Marit Teigen - Kasserer
- [x] Morten Romsås - Trafikksikkerhetsansvalig
- [x] Tone Mette Rønningen Sletmo - Arrangementsansvarlig
- [x] Vemund Bjørke - Rektor
Bruktmarked
Det har kommet forslag om å flytte bruktmarkedet fra høsten til våren.
Årsak til ha på høsten:
- Folk er i kjøps- og salgsmodus for litt dyrere utstyr, typisk vinterutstyr.
- Markedsføres fra skolestart og utover.
- Tidskrevende å organisere
- Arrangeres med hjelp av 2 foreldre fra hvert klassetrinn.
- Neste bruktmarked blir dermed 2. oktober 2022
Andre arrangement
- Juletrefest 3. søndag i advent, 12. desember.
- Ola Håkon sjekker hvem som sitter i komite fra hvert enkelt trinn og sender info til Vemund
- Komite må organiseres og settes i gang. [Tone Mette]
- Elevkveld gjennomføres etter jul - Februar
- Temakveld med foredrag fra f.eks Barnevakten [Diskuteres ved senere møte]
Økonomi
FAU har fått organisasjonsnummer (924 625 686)
Det må opprettes en bedriftskonto og mulighet for Vipps [Edel Marit]
Samle sum er ca. 40 000
Eventuelt
Forslag om skidag i Hafjell
Det planlegges for skidag 2022. [Vemund avklarer til neste møte]
Orientering fra skolen av Vemund
Bruk av sykkel og sparkesykkel med enkle hopp/hinder har vært positivt.
Dette ønsker de å fortsette med, men det krever en endring i ordensreglementet (Ha med eget utstyr, definerte
områder, må bruke hjelm). [FAU positive til denne endringen]
Ny rektor, Hans Øyvind Lyshaug, starter 1. januar 2022.
Budsjett og økonomi. Tidlig stadie i budsjettprosessen.
Kommunen må spare inn på helse, utdanning og omsorg.
FAU orienteres videre i prosessen.
FAU kan engasjere seg når det skal behandles politisk.
Starter fra mars med inne-svømming og fortsetter deretter med ute-svømming utover våren.
Svømming blir på Øyer Ungdomsskole. 3 klasser på en samlet busstur.
Klassekasse
Pengene bør spares til avslutning 7. klasse.
Neste møte
16. november klokken 19:00 på Aurvoll.

