
Referat fra fau møte 18/3-19 
 
Tilstede: Målfrid, John, Ellen, Inger Marie, Eivind, Kim Esben og Bente. 
 
FAU ønsker Vipps 
Eivind har undersøkt, og sier det ikke er så lett siden Fau ligger under Gjesdal kommune. 
Det er snakk om enhetsregisteret og eget organisasjonsnummer.  
Kim foreslo iZettle hvor en kan ha egen betalingsterminal for kort. 
Målfrid undersøker videre. 
 
Tilsettinger 
Pga svangerskapspermisjon er det lyst ut og ansatt 3 nye lærere i vikariat til neste skoleår. 
 
Renovering av skolen 

- skifte av gamle dører er igangsatt 
- skifte av gamle lys og gamle takplater er igangsatt 
- planer for fasaden av den gamle skolen er til vurdering 
- skolen skal bli nøkkelfri og kort skal innføres 

 
Kommunalt FAU 

- De har engasjert seg i forhold til sosial medier og et felles skriv skal levers ut som 
ranselpost til alle elevene 

- De vil utarbeide felles retningslinjer for klassetur 
 
Dugnad 
Tid: Mandag 29/4  kl. 17.00-20.00 
  Reserveplan mandag 6/5  
  Vi skal male så da må vi se været litt ann.  
 
Hva skal gjøres: 

- Maling/ beising - dissestativ og klatrestativ  
 -  skur 

- benken som henger på den nye skolen 
- ballbingen og tribunen 
- volleyballbanene 
- benker 

 
- rund benk skal fikses 
- beskjære epletrær og andre buskvekster 

 
 På neste fau møtet setter vi opp en prioriteringsliste og ansvarsområder. 
 
Målfrid har ansvar for maling, malingskoster og beis. 
 
Bente lager skriv til klassekontaktene som har ansvar for at 2 foreldre fra hver klasse stiller 
på dugnaden. Navnene på hvem som stiller skal være avklart til neste møte.  



 
FAU stiller på dugnaden. 
 
 
Nytt sykkelskur 
Kim og John tar mål og undersøker om det er mulig å skaffe sponsor til material av skuret. 
På neste møtet ser vi på kostnader og på hva skolen eventuelt skal dekke. 
 
 
Sak til neste fau møte: Skolegårdsfest 
 
 
Neste møte: 
 
Onsdag 24/4 kl. 18.00- 19.00  
 
 
Referent  
Bente Hansen 


