
FAU Valle skule

Alle klassar og SFO

Referat FAU møte Valle skule

Tid: 27. April

Stad: Personalrommet på skulen

Sak Elevundersøking

Orientering frå rektor om korleis elevane i 7. og 10. klasse har svart på elevundersøkinga. (Vi fekk sjå 

tala frå 10. klasse. 7. klasse låg ganske likt)

Gode tal og god utvikling. Skulen jobbar vidare for å bli endå betre. 

Kommunen og skulen skal komme ned på 0 når det gjeld mobbing. Her ligg dei på 1,3; eit lågt tal, 

men noko verken skulen eller kommunen er nøgd med.

Dårleg med svar frå foreldreundersøkinga. Neste gong skal denne sendast via Mobil skule, og i tllegg 

sender Rektor SMS tl alle foreldre. Viktg at fest muleg tar seg td tl dede.

Sak 03/17: 17. Mai

 Biltog – Rektor spør Arne Bakke om han kan ta ansvar for biltoget i år også

 Faner – Rektor tar med fanene ned tl Rysstad. Elevane frå Valle og Rysstad skal gå saman 

klassevis i år. Klassekontaktane går saman med sin klasse, evt får ein annan av foreldrane tl å

gjere dede.

Sak 04/17: Torleiv Lundquist

Agder Energi har ikkje fåd dato enno for når Lundquist kjem. Det var snakk om at han skulle komme i 

mai/juni. (Tema: Mobbing.)

Sak 05/17: Net  l l alll ingen 

Elevrådet spør om FAU kan vere med å sponse ned tl ballbingen. 

FAU er positve tl innspelet, men før vi seier ja må vi vite pris. Vi ser for oss at FAU betaler for nedet, 

og at det blir sed opp på dugnad. Marit sjekker pris med Teknisk.

Sak 06/17: Evt.

 Sommaravslutning:

Dato for sommaravslutning er måndag 19. juni. FAU ordnar som vanleg  to store grillar og 

benkar, evt is og brus. Innspel om å få Elevrådet tl å arrangere aktvitetar for både born og 

vaksne. Marit spør Elevrådet om dede. Meir planlegging på neste FAU-møte.

Ref. Lill-Grethe T. Homme


