Referat
FAU leder sender ut referater og annen
relevant informasjon, til alle foresatte på
epost ca annen hver måned.
Hvis du ikke mottar noen epost, sjekk
spamfilter. Finner du ikke noe der så ta
kontakt med FAU.

Har du forslag til sosiale aktiviteter for å
styrke samholdet blant foresatte og
elever, eller en sak du ønsker tas opp i
FAU møter;
send det gjerne skriftlig på
fau@drmskole.no

Facebook: Alle foresatte kan melde seg inn i
den private gruppen:
Foreldregruppen for Norlights Montessori
Skole Drammen
Skolens side: Norlights Montessori skole
Drammen

Vi behandler saker ut ifra vedtektene til
FAU.

Kontakt oss
Leder Hanne Michaelsen
fau@drmskole.no
Tlf 450 533 62 mellom kl 17 til 21

Nestleder:
Kasserer: Eivor Winther Sunesen
Ekorn repr: 1 kl: Ellen C Lamanilao / Jörn Wedergärtner-Jost
2 kl: Elisabeth Berger Blix
3 kl: Hanne Michaelsen / Chik Sundal

Tiger repr: 4 kl: Iren Jægtnes / Tina Solheim
5 kl: Eivor Winther Sunesen
6 kl: Kristin Sletten Olufsen / Esra Taymur

Ungdomsskole repr: 7 kl: Unni Lise Vestøl
8 kl:
9 kl: Håkon Svenne
10 kl:
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Årshjul og foreldreansvar

Gaver til ansatte

FAU datoer

Det er ulike aktiviteter som FAU
arrangerer i løpet av skoleåret. Vi ønsker å
involvere flere foreldre i disse
arrangementene for å bli bedre kjent, for
det sosiale samt å spre arbeidsmengden på
flere.

Vi ønsker å gi gaver til alle skolens ansatte
ved avslutninger. Nytt av året er at vi
håper dere kan være med å betale bidrag til
gavekassen. Vi håper at hver elev kan
betale inn 100 kr ved skolestart for dette
skoleår.

I tillegg til skolens årshjul har FAU følgende
datoer:

Nytt av året er at vi har delt opp de ulike
arrangementer på klassetrinn. Det vil si at
foresatte på aktuelle trinn har medansvar
sammen med FAU for planlegging,
gjennomføring og opprydning.

FAU har VIPPS nr 610070 eller kontonr
6005 06 89665. Merk betaling med
«gavekasse». FAU kjøper inn gaver og deler
dette ut til jul- og sommeravslutning.

Torsdag 15/10: FAU møte

Disco på Ekorn i oktober. Her er foresatte i
1 & 3 trinn ansvarlig
Juleavslutning i desember med bevertning
for alle. Ansvar foresatte i
4 & 9 trinn
Lesevake i februar over to dager for Tiger
og Ungdomsskole. Ansvar foresatte i
5 & 8 trinn

Fredag 9/10: Arrangement DISCO for Ekorn

Torsdag 26/11: FAU møte m/rektor
Torsdag 10/12: juleavslutningsmøte med
ansvarlig trinn foresatte

Bursdagsinvitasjoner
FAU oppfordrer alle til å være
inkluderende.
Ved bursdagsfeiring inviter alle av samme
kjønn i klassemiljøet eller alle i samme
klassetrinn til bursdagsselskap.

Torsdag 14/1-21: FAU møte
Torsdag 21/1: Lesevake møte med ansvarlig
trinn foresatte

18/2-19/2 Lesevake. Obligatorisk for Tiger og
ungdomsskole. Elevene møtes torsdag
ettermiddag og kveld. Frivillig overnatting.
Fri fra skole 19/2 hvis deltar.

Torsdag 18/3: FAU møte

17.mai for alle, feiring med leker og
bevertning på skolen etter barnetoget er
ferdig. Ansvar foresatte i 2 & 6 trinn
Sommeravslutning i juni for alle. Foresatte
i 7 & 10 trinn har ansvar.

Torsdag 3/9: Årsmøte og 1 FAU møte

Torsdag 29/4: 17. mai komite møte, med
ansvarlige trinn foresatte.

“The greatest sign of success for a
teacher is to be able to say, «The
children are now working as if I did
not exist.” - Maria Montessori

Tirsdag 11/5: FAU møte
Onsdag 9/6: Sommeravslutningsmøte med
ansvarlig trinn foresatte

Torsdag 10/6: FAU møte

