Referat fra FAU-møte for Granly skole 28.04.2021
kl 20-20.40 på Skype
Til stede: Øyvind Haram stilte for 2 kl og som vara for 4.kl, Trude Solhaug 5 kl,
Helen S Andersen 6 kl, Rina Husby 8a, Sølvi Bettum 8b, Natalie Lidal 9a, Tor Einar Lund 9b,
Benedikte Thorsnes 10a, Inger Gunnerød 10b
Ikke møtt: Benedikte Askjer 1. klasse, Øystein Olsen 7.trinn.

Sak 12.21 Godkjenning av referat fra 10.03.21
Godkjent uten merknader

Sak 13.21 Tilstandsrapport for grunnskolen 2021
Det understrekes at tilstandsrapporten pr.dd ikke er behandlet i skolestyret og derfor kun er en
foreløpig rapport
Undertegnede sa litt om innholdet i denne.
Rapporten sendes i etterkant av dagens møte på epost til FAU medlemmer.

Sak 10.21.01 17-Mai
Klassekontakt for 6.klasse Helen S Andersen orienterte om status for årets 17.mai markering. I
år som i fjor blir det grunnet smittesituasjonen ikke avholdt ordinært 17.mai arrangement. Men
6.trinn syr sammen et alternativt opplegg. Det er forslag om Natursti/rebuser,
billedkonkurranse, digitalt innslag som kan sendes på en egnet plattform. FAU sponser premier.
Det kommer mer info om dette fra skolen når dagen nærmer seg.
Sak 8.21.01 Vårdugnad
FAU pleier å ha en dugnad før 17. mai og konfirmasjonshelg.
Utsettes til slutten av mai/starten av juni pga gjeldene smittevernregler. En dugnad er pr.def. et
arrangement. Da er det pr nå kun tillatt med 20 pers fra samme kommune. Siden det ikke er
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konfirmasjon denne våren og ingen stor samling på skolen 17. mai, avventer vi til det
forhåpentligvis blir lov å være flere sammen.
Sak 5.21.01
Etter at alle klassene gikk ut og søkte etter en nestleder FAU fikk undertegnede henvendelse fra
en forelder.
Torbjørn Bjønness, forelder i 2. klasse. FAU «valgte» han ved akklamasjon. FAU setter stor pris
på at Torbjørn påtar seg vervet som nestleder FAU.

Neste møte avholdes i etterkant av neste skolestyremøte fordi undertegnede skal delta på
leirskole- Dato for neste møte er satt til 9. juni kl 19-21. Kanskje vi kan møtes fysisk?

28.04.21
Trude Solhaug
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