
 

 

Møtereferat Hfau 5. september 2016 

Oppmøte:  

Erik, Inga, Wenche, Bjørn og Charlotte (referent) 

1 Orienteringer 

AKS legger opp til lavere foreldrefinansiering av AKS-aktiviteter enn tidligere. Det er derfor våren 2016 

gjort endringer og tilpasninger i hvordan personell og aktiviteter er organisert. Foreldregruppa har vært 

positive til endringene. Inga fra Aks ønsker å delta på et styremøte. Vi inviterer på første møte etter 

stormøte.  

2 Dritsstyret 

AKS er gratis for 1. trinn. De fleste går på AKS og skolen jobber for å få med alle. Flere står på venteliste 

for halvdagsplass. Hva kan vi bidra med for å gjøre AKS attraktivt? 

Økonomi: Kommer i balanse ved årets slutt. 

Nyansatt miljøterapeut, spesialpedgog, mye ute.  

3 Gå til skolen - startet opp 

Charlotte stater på søknad til Gjensidige sammen med Thomas i miljøkomiteen i Vellet. Frist 15. 

september.  

Pengepremien til vinnertrinnet avvikles. Uavhentede premier går tilbake til banken.  

Behov for opplæring om kommunikasjonssystemene for vakter etc. med Bjørn, Wenche og Charlotte. Vi 

avtaler dette nærmere.  

4 Stormøte med Torgeir Waterhouse om sosiale medier 

Starter med årsmøtesaker - så opplegg med Waterhouse. 

Wenche lager invitasjon - fokus på tips til klassekontakter og interessant og viktig møte om sosiale 

medier for alle. Flyer i Ranselpost. Flyer klar til trykk til 5. oktober. Sende ut 10. oktober. Wenche lager 

utkast. Inga ferdigstiller regnskap, lager årsmelding og forslag til budsjett.  

5 Stikk innom 

Helen bistår med flyer. Deadline 14. september - flyer til trykk. Sendes ut 19. september. Erik og Wenche 

stiller begge dager. Inga innhenter klasselister til registrering av barn.  

Erik kjøper inn.  

6 Rekruttering styret 

Alle må jobbe med verving av nye medlemmer.  

 



7 Aktivitetskalender 

Aktivitetskalenderen ble gjennomgått. Det tas sikte på et møte med klassekontaktene før jul.   

Overlevering informasjon fra Bjørn til Wenche, Charlotte - eget møte avtales.   

8 Bidrag Velnytt 

Charlotte lager forslag i forbindelse med søknaden. Frist 15. september.  

9 Eventuelt 

Skole-hjem-samarbeid. Hvordan kan dette bli bedre HFAU ønsker fokus på informasjon til foreldrene om 

langtidssykdom og vikarbruk, informasjon om klassemiljø etc. Inga tar dette opp i driftsstyret.  

 
 

   

  

 


