Referat fra FAU møte 9. april kl 1800-1900

Info fra Skolemiljøutvalget (SMU) v/Bitto
En hovedoppgave for SMU fremover vil være lekeapparater til mellomtrinnet. Det er lite å gjøre for
mellomtrinnet i friminuttet. FAU har midler som kan brukes i oppgradering. Chris (AKS-leder og leder
av SMU) har ansvar for å følge opp saken.
SMU drøftet også prosjekt Skolehage og kompostering. Ellen i FAU følger opp muligheten for en
skolehage i det angitte området. Miljøagentene ønskes inn med undervisningsopplegg.
Gjennomgang av budsjettposter på AKS budsjettet for å se på muligheten for å øke matbudsjettet.
17. mai arrangement på skolen
Fra 2019 er det et ønske om at ansvar for skolearrangementet flyttes fra 3. trinn (dagens praksis) til
9. trinn. Årsaken til at dette er kommet opp som et ønske er at 9. trinn samler inn penger til 10.
trinns tur, og at elever/foreldre sliter med å få samlet inn nok midler. 17. mai arrangementet er en
god innektskilde.
SMU tok opp forslaget på sist møte og er positive til endringen. Det er ønskelig at klassekontakter tar
opp spørsmålet på de forestående foreldremøtene for å lodde stemning og samle innspill. Innspill
bringes tilbake til FAU som stemmer over forslaget på neste møte.
Et annet tema drøftet i møtet var om vi skal redusere deltakelsen i 17. mai toget til hvert 2. evt. hvert
3. år. De årene vi da evt. ikke deltar i 17. mai toget i sentrum vil vi kunne arrangere vårt eget lokale
opplegg på Veitvet, med for eksempel borgertog og andre innslag, som for eksempel at ett trinn har
ansvar for et opplegg som viser det de har drevet med på det kunstfaglige feltet (sang, dans ol) siste
året. Vi vil drøfte og beslutte hvor ofte vi skal delta i 17. mai tog på neste FAU-møte.
Korps er viktig om enn ikke avgjørende for tog på 17.mai. Borgertogskomiteen som de siste par årene
har arrangert borgertog med korpsmusikk, vil lufte tanken om korps etter 17. mai i år, og vil da bla
snakke med Katrin Meløy vedr hva som skal til for å reetablere et korps på Veitvet. Kathrin står som
leder av korpset på Veitvet, som ikke er et aktivt korps.
Borgertogskomiteen ønsker seg flere medlemmer så dersom noen ønsker å bidra ta kontakt med
Kjersti eller Steffen i FAU.
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