
TILSTEDE:

GODKJENNING:

SKOLEN
INFORMERER:

SKOLENS DAG:

Kjersti Dahl (rektor)
Linda Jacobsen (ass. rektor)
Kristina Tuhus/Heidi Kase (1.trinn)
Camilla Cooper (2. trinn)
Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug (3. trinn)
Christine Lind (4. trinn)
Håvard Giltvedt (5. trinn)
Marius Franck/Sigurd F. Mikkelsen (6. trinn)
Anita Senstad Wathne/Yazmine Oustad (7B)
Espen Dalby (A-gruppa)

Innkalling, agenda og referat godkjent

17. mai: 
Skolen er veldig fornøyde med 17. mai. Mange barn deltok i toget, og det var mye glede å spore.

Kontaktlærere: 
Noen trinn får endringer neste år. Informasjon sendes snart ut fra ledelsen.

Rektor:
Dette er siste FAU-møte med Kjersti som rektor. Hun takker for et godt samarbeide med FAU, foreldre og 
dedikerte ansatte.

Foreldreundersøkelse:
Kun 54 foreldre har til nå svart på skolens foreldreundersøkelse. Det er en veldig lav oppslutning, og FAU  
oppfordrer alle foreldre til å svare så snart som mulig. 

Elevsamtaler:
Det er et problem at foreldre ikke møter til oppsatt time for elevsamtaler. Her må vi foreldre respektere skolens 
ansattes tid, og følge med på når vårt barn har time!

7. trinn: 
Avslutningen for 7. trinn er i rute! Alle fra Nedre Bekkelaget skole som har tilhørighet til Brannfjell ungdoms- 
skole har fått plass.

Parkeringsplassen mellom skolen og bensistasjonen: 
Skolen har forsøkt å kontakte Bymiljøetaten vedr. massene som er dumpet der, uten å få svar.

Marius F. koordinerer arrangementet, og holder i alt det praktiske.
Kl. 1600: Arrangementet starter, åpne klasserom
Kl. 1630-1650: Korpsmusikk
Kl. 1700-1730: Forestilling
Leker: 7. trinn har ansvaret, unngå plast i premier. 
Loddsalg: 6. trinn har ansvaret, kanskje 7. trinn hjelper til?
Bonger: Skolen deler ut til de som skal få.
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EVENTUELT:

Marius F. gjennomgår oppgaver:
Mat: OK. Øker pizza noe fra 2019
Drikke: OK, men må ha mer uten kullsyre
Kaker: OK
Kaffe: OK
Lodd: OK
Premier: Mangler fra 5. og 7. trinn
Servietter: Trenger flere
Tallerker: Trenger flere
Pølsebrød: Besluttet kun lomper
Pølsepapir: Må skaffes
Vipps: OK
Kasser til is: Alle sjekker hva de har

Forslag som kan tas opp i FAU etter ferien:
Etterspør strategisk plan fra skolen vedr. ipad/pc
Bør gjeninnføre av sykkelprøve i slutten av 4. trinn. 

DETTE VAR SISTE MØTE FOR SKOLEÅRET 21/22, OG ANITA OG YAZMINE TAKKER FOR SEG ETTER 7 ÅR I FAU. 

Referent: Yazmine
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