Referat FAU møte 19. september 2013
Tilstede:
Marit Rismyhr- rektor marit.rismyhr@ski.kommune.no tlf: 64 91 89 50
Anette Enes (1.kl) anette.enes@yahoo.no tlf: 92 66 42 04
Elisabeth Authen Sethre (2.kl) elisabeth.authen.sethre@norskluftambulanse.no tlf: 92 05 32 12
Linda Ekeberg(4.kl) linda@ekebergs.com tlf:93 52 32 77
Thorbjørn Ramsvik (1.kl) t.ramsvik77@gmail.com tlf: 98 03 85 02
Lise Lemberg (3.kl) dinbalanse@gmail.com tlf: 97 74 21 19
Rektor Marit Rismyhr gikk gjennom brev som skulle sendes til Ski kommune vedrørende utbygging av
Skotbu skole, med tanke på økning innbyggere og barn i Skotbu fremover. Kommentar til det var at
skolen også blir brukt som grendehus.
Konstituering av FAU:
Leder: Linda Ekeberg
2 personer til SU møter: Linda (ved frafall stiller Elisabeth) og Anette
Kasserer: Lise
Komm FAU: Linda (ved frafall stiller Anette)
Saker:
 Reflekstur – 16. okotber kl 18.00 Høgåsen
Utstyr: Reflekser, finnes på skolen. Ved, alle gir litt ved. Tennbriketter, Thorbjørn tar med.
Thorbjørn, Anette og Elisabeth går opp i forveien og henger opp reflekser og tenner bål.
Linda og Lise møter foreldre og barn ved skolen og går sammen til Høgåsen.
 Sokkedisko – 5. mars 18.00 – 20.00
I stedet for pizza, satser vi på at foreldrene baker kaker. FAU kjøper inn saft/kaffe/te
Spørre Liv Eva om de kan stille med disco utstyr
 Siden det er en del penger i skolekassa, ønsker FAU å gi en gave til skolen/SFO. D e ønsker seg
lavvo. Linda kan kjøpe dette hos Bergans, til lavere pris. Ca pris inkl mva 3 300. Leirskole
Vi må sjekke med Kråkstad hvordan de gjør det med innsamling og hvem som er
kontaktperson for dette. 1. klasse må se på hvor de ønsker å dra.
 Juleavslutning 12. desember i Kråkstadhallen
Skal vi ha noe på skolen etterpå?
 Vedrørende huging av skogen inntil skolen. Lise snakker med Camilla Lynne om hva de
planlegger.

