Referat FAU
Sted: skolens personalrom
Tid: mandag 23.05.16 kl 18.30 - 20.00
Antall tilstede: 24

Referat fra årsmøte i FAU:
Sak1 – Godkjenning av årsrapport
Årsrapport ble lest opp for de fremmøtte og godkjent ved akklamasjon.

Sak2 – Godkjenning av regnskap
Nøkkeltall fra regnskapet ble referert for de fremmøtte og godkjent ved akklamasjon.

Sak3 – Endring av vedtektene
Forslag til justeringer i vedtektene ble fremsatt og godkjent ved akklamasjon.

Møtet hevet

Referat fra Møte i FAU:
Til stede: Representanter for både avtroppende og påtroppende FAU.

Sak 1 – Rektor informerer
-Bemanningen på SFO vil minskes fra høsten da kommunestyret har vedtatt at man
skal følge en norm som sier at det skal være 15 barn per voksen. Dette er en
pågående prosess og mer info vil komme.
-Byggeprosessen.
Betonmast vant anbudet, noe skolen er glad for. De har bygd mange fine skoler.
Dette er et samspillsentrepriseprosjekt. De store avgjørelsene vedr rom og
plassering i bygget må være på plass i juni. Betonmast vil invitere til
brukermedvirkning så fort de er i gang. Oslostandard for romprogram, FKOK, vil
benyttes som utgangspunkt for bygget. Nybygget skal etter planen stå klart ved
skolestart høsten 2017. Deretter skal 98-bygget rehabiliteres. Det blir en spennende
og krevende prosess fremover, samtidig som vi skal tømme de to eldste byggene før
sommerferien. Følg med på skolens nettside. Der vil oppdatert legges ut jevnlig.

Sak 2 – Valg av FAU styre for skoleåret 2016/17
Jenny Fretheim ble valgt til ny leder.
Inger Setnes ble valgt til ny nestleder.
Nina Brandtenborg blir sittende som kasserer.
Therese N. Andersen blir sittende som sekretær.

Sak 3 – Debatt rundt arbeidsgrupper
Arbeidsgrupper blir opprettet etter behov.

Sittende leder og nestleder fungerer i vervene frem til sommerferien og tar nytt styre
med i all kommunikasjon for en best mulig overtakelse.

Mvh Therese N. Andersen
Referent

