
FAU møte 29. september 2020

Vanligvis skal det sendes ut innkalling tl  FU møte. Ble ikke sendt ut tl dete  FU-møte da de siste 

klassekontaktene ble valgt i uke 39. Leder i  FU sender ut innkalling framover.

Flle klassene er representert

Hva er en klassekontakt?

Representere alle elever og foresate fra klassen sin. Planlegge og gjennomføre aktviteter.  FU står 

for 17.mai og andre store arrangementer. 

Div tdligere planer ble sat på vent.

Mål skoleåret 2020:

Det viktge er et godt miljø på etermiddagstd.  inne på noen aktviteter på fritden. Et godt tps er å 

møte ute i denne «Korona» tden.

www.fug.no er en netside representantene kan bruke

Det begrenser seg framover for sosiale sammenkomster pga av korona og forhåndsregler.

Sørvik skole startet på gult nivå. Flle klassene har hat egne kohorter og eget område. Det ble endret 

28.september 2020. 1-3 kan være sammen ute og 4-7 kan være sammen ute. Dete var nødvendig for

flere av barna på skolen.

 lere av aktvitetene er gjennomført klassevis i år. Turer, aktvitetsdag osv.

Det har vært en grei oppstart generelt.

Valg:

 FU leder : Trine Hofsøy

Sender saksliste

Kalle inn tl møter er noen av oppgavene

 FU nestleder: Marita Bartlet

Bistå leder

Sekretær: Kine Eines

Kasserer: Kathe Grønlund

2 representanter tl Samarbeidsutvalget

Noen oppgaver i samarbeidsutvalget: 

planer

budsjet

skoleutvikling

Representantene tl utvalget er:

Trine Hofsøy og Trude Larsen

http://www.fug.no/


Mål for skoleåret 2020:

-prøve å få tl noen aktviteter klassevis på etermiddagstd

-møtes ute, enkleste kan ofe være det beste

-er en del begrensninger framover

Til neste møte kan vi få en oversikt over hvordan hvordan tradisjoner som eks julelunch lar seg 

gjennomføre

Saker:

Set er snakk om å klage på skolevei. Sende klage tl busselskapene.  FU kan være i ryggen på neste 

klage.

Gymsalen skal ikke brukes tl arrangementer framover. Bla for å være i beredskap hvis skolen må 

over på rødt nivå.

Møte hver 6.uke.

Dato neste møte: 10.november kl. 1800

Påminnelse sendes ut før møtet.

 å i gang en møteplan før neste møte.


