
FAU-møte 27.06. 2016 

Tilstede: Inga, Erik, Bjørn og Charlotte (referent) 

Forfall: Wenche 

1. Stormøte/årsmøte høsten 2016 

Forslag dato: 19. oktober, Inga sjekker med skolen om det går greit (alternativ dato 17. oktober). 

Wenche holder i planleggingen. En mail er sendt til Torgeir Waterhouse fra IKT Norge. Han er interessert 

og melder tilbake om det passer og hva han skal ha i honorar. Budsjett ca 5000.  

2. Avklaring mot skolen, datoer Stikk innom 

Datoer for skoleåret 2016-2017:  

Gå til skolen: 5.-16. september, 7.-18, november, 16.-27. januar 13.-24. mars 

Stikk innom: 26.-27. september, 28.-29. november, 13.-14. februar, 3.-4. april, 17. mai. 

 

Kari Augestad slutter som lærer på skolen og det blir en ny trafikkontakt. Charlotte sjekker opp hvem 

som er ny kontakt. Vi foreslår et møte med ny kontakt like etter skolestart for å snakke nærmere om 

registrering og annet relevant.  

Endringer for 2016-2017:  

 Konkurranse og registrering fra 1.-3 trinn. Droppe for de store fordi de uansett stort sett går.  

 Egne flyere for stikk innom og gå til skolen.  

 Gjennomgå infomateriell og forenkle og lage ny tydelig historie med fokus på å gå med venner, 

trygg skolevei og godt miljø. Charlotte ser på dette.   

 Charlotte ser på informasjonsflyten og lager forslag til flyer og kort (Nye kort til utdeling på 

aksjonene). Kampanjen leveres til skolen 29. august. Bjørn hjelper til med grafisk design ved 

behov (må skje ca 15.-17. august). Se på om man trenger differensiert informasjon for 1.-3. og 

4.-6. 

3. Aktiviteter høsten 2016 

Stikk innom: 

Vi gjennomgikk notatet med forslag til endringer sendt fra Wenche sendt 26. juni.  

Styret diskuterte forslagene og hadde en del innvendinger. Det var ikke stemning for å endre aktiviteter. 

Vi ble enige om å ta opp igjen diskusjonen på første møte etter sommerferien. Dette ble besluttet:  

 Nytt lys til diskoen kjøpes inn (hvem gjør det?) 

 Inndeling på barna på Stikk innom blir som før pga antall barn vi kan ha inne av gangen.   

 Vi vil vurdere egen aktivitet for 6.-7. klasse med f. eks åpen hall og kino.  



Vi må undersøke om det trengs lisens for å vise film og om det er mulig å bruke hallen på 

fredager. Charlotte sjekker opp mulighetene.  

 Fortsette med DJ. Det blir for mye å passe på og administrere med å tilby 7. klassinger denne 

jobben.  

 Vi kan se på om vi kan endre litt på aktivtetene i de forskjellige rommene. Eventuelt teste det på 

et arrangement. Vi kommer tilbake til dette på første møte etter sommerferien. 

 Styret er delt i synet på serveringskonseptet. Noen mener det hadde vært fint med et litt 

sunnere tilsnitt, mens andre mener det er helt greit som det er de få gangene stikk innom 

arrangeres. Det er viktig å tenke på holdbarhet av det som kjøpes inn til stikk innom. Skal 

konseptet endres må noen andre ta ansvar for innkjøp. Vi kan eventuelt vurdere å teste ut en litt 

annen vri en gang for å se hvordan det faller i smak hos elevene og hvor mye jobb det er. Vi tar 

opp igjen diskusjonen på neste møte.  

4. Status økonomi 

Regnskapet blir ferdig i sommer. 84 000 på konto. 17. mai og alarmen på 17. mai er ikke kommet med. 

Budsjettåret følger skoleåret.  

Det er brukt penger på Innkjøp Stikk innom, bordtennis bord, sms'er baller etc.  

5. Eventuelt 

Vi trenger nye representanter. Vi trenger å velge 3-4 personer. Behov for en ny til å overta regnskapet.  

Det er flere aktive på listene til Stikk innom og gå til skolen. Vi må alle bruke nettverket vårt for å 

rekruttere. Valget skjer på stormøtet i oktober.   

Vi sender ut et nyhetsbrev til rett etter skolestart.  

Nye klassekontakter - hva skal de gjøre 

Gå til skolen? 

Det trengs flere representanter i styret  

Handlingsmål for klassekontakter  

Nytt møte 5. september. 

   

    


