
 

Referat  
 

 

 

Sak/merknad Saksansvarlig  Konklusjon / 

videre saksgang 

 

Det vil bli en alternativ samling i stedet for 

julegudstjeneste. Dette vil foresatte informeres om 

av kontaktlærer og en påmelding til dette vil komme 

sammen med julebrevet fra skolen. 

Bjørg  

Bjørg takker for foreldreovertagelsen og forteller at 

det har vært en lærerik og fin tur for lærerene . 

Bjørg  

Det har vært engelsk dag på skolen den 28 nov som 

ble veldig vellykket. Det var samlinger for barna 

hvor alt foregikk på engelsk. Bilder vil bli lagt ut på 

skolens hjemmeside. 

Bjørg  

Driftsstyret har møte den 11 des. Vi får 

tilbakemelding vedr. neste års budsjett så snart det er 

klart. 

Bjørg 

 

 

I fjor ble det satt i gang en sak for utbedring av 3.kl 

bygget / Aks bygget vedr. garderobeløsning. Det er 

nå klart at det ikke kommer noen støtte fra 

Undervisningsbygg til nye løsninger. Fau v/ Felipe 

og skolen har sammen kommet frem til en løsning 

der Fau kjøper inn hyller og oppbevaringsløsninger 

slik at det blir en snarlig løsning på dette. Det ble 

enstemmig vedtatt av styret å bruke penger på dette.  

Felipe Felipe følger opp. 

Det er kommet inn forslag om å kjøpe et sjakkbord 

til utebruk. Et forslag Fra Natasja ( aks ) er kommet 

inn men vi ønsker å hente inn et tilbud til før vi 

bestemmer oss. 

Felipe Felipe følger opp. 

Møte Fau styre møte 28 nov 2017 

Tid og sted Voksen skole 

Til stede Ingrid Risa 2C, Felipe Aguilera-Børresen 3A, Rikke Flaaten 7B, Sunniva 

Tofte 4, Annett Vaagenes 5B og Bjørg Sandvei Rektor. 

Ikke til stede Sian Ambrose 6A , Hanne Løfsnes 1B og Tove Pettersen spes.kl. 



Det er kommet inn bekymring fra foresatte i klasse 

3A vedrørende hyppig vikarbruk. Bjørg redegjorde 

for at det ikke står på økonomien men det å klare å 

skaffe gode kvalifiserte vikarer til kortvarige 

vikariater. Til det planlagte fraværet på 5 uker i 

februar / mars søkes det nå etter en kvalifisert vikar. 

Bjørg   

Stormøte i januar der Fau styret og klassekontakter 

må stille er satt til 15 jan. Vi besluttet derfor å ta 

neste styremøte den 9 jan, slik at møte den 23 jan 

utgår.  

Annett  

Temamøte i februar : Bjørg sjekker med barnevakten 

og ser hva slags tilbud de kan gi. Forslag til andre 

temaer enn nettvett må sendes Annett innen 

utgangen av desember.Bjørg mailer styret forslag når 

det foreligger. 

Bjørg / 

Annett 

 

Det vil bli laget en ny rullering av 

morgenfuglordninger og denne vil bli sendt ut på 

mail i slutten av desember. Vi regner med å måtte 

holde på til påske 2018. 

Ingrid / 

Felipe 

 

   

 


