FAU – møte 13. oktober 2015
1.Aktivitetskvelder:
FAU ønsker å foreslå noen endringer dette skoleåret ift.aktivitskveldene.
Skolekorpset kan bli tilbudt bidrag fra 7. trinn på Høstkonserten 2. november.
Dette skoleåret blir det 2 og 2 klasser som arrangerer. Klassene kan selv velge temaer.
1 og 2 trinn
3 og 4 trinn reflekskveld 25.November 2015.
5 og 6 trinn
2.Inneklima:
Det er foretatt målinger og tallene er innenfor normen.
Pga ulike sider av saken er en ferdigstillelse ikke helt mulig å si noe om.
FAU holdes underrettet av Bjørnar.
3.Ordensreglement:
Når det gjelder å sykle til skolen har det kommet nye regler hvor ansvaret legges på
foreldrene ifht. når barn kan sykle til skolen.
FAUs ønske: Opprettholde vedtaket som Tenor skole har pr. i dag.
Bjørnar lover at trafikkopplæringen blir tatt tak i. At de kompetansemålene som står etter
4.trinn og 7. trinn blir gjennomført. Dette er praktiske opplæringsmål. Ligger i gym faget.
4.Skolekantine:
FAU har blitt forespurt om synspunkt til at elevene holder kantine.
FAU har uttalt følgende kriterier ved ev. gjennomførelse:
* Vedlegger hva inntektene skal gå til. Så lenge det går til å fremme sosiale tiltak for hele
skolen.
* max sum for varene.
5.Dugnad 2015:
Løvblåser og gressryddesag var viktige verktøy. Det ble klippet gress under alle ytre
nettinggjerder. Det ble gjort effektivt reint i kroker og kriker, under handicaptrappa og inntil
vegger. Også ballbingen og området rundt den ble blåst reint. Mange svingte koster, raker og
skuffet stein og sand. Den store sandkassa ble spavendt og renset for ugress. Mange lass med
kvist, gress og gammelt løv ble trillet vekk.
Noe nytt og morsomt fikk vi også til: et fly og et lekekjøkken er satt opp i og ved sandkassa.
Serveringen var fantastisk. Tusen takk til de som sponset og de som laget mat til hele gjengen.
Ca. 25 voksne og en del barn deltok en gang mellom 10.00 og 15.00 denne dagen.
I tillegg var det noen som snekret utedo til uteskolen.

6.EKFU:
 Er det kommunale FAU.


Består av 2 representanter fra hver skole i Eidsbergskolen.



Fra Tenor skole er det Marcela Bakken (leder FAU – Tenor) og Hege Dramstad



Leder for EKFU er Geir Haugen – Eidsberg ungdomsskole



Nestleder er Elisabet Koth Norby – Kirkefjerdingen.



EKFU jobber opp mot kommunen – skolesjef og politikerne.

