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1. Trivsel og miljø for TuttiFrutti-barna når de deler lokaler med skolebarn.
Noen av Tutti Frutti barna har hatt noen ubehagelige situasjoner. Skolen har satt i gang
flere og strengere rutinere rundt skifting fra ute tid til inne tid osv. venter på hverandre og
går inn og ut sammen. Har ikke skjedd noen nye hendelser etter de endret rutinene for
dette.

2. Skolebruksplan. FAU-bhg har levert inn høringsforslag både fra FAU og fra
enkeltpersoner representert i FAU, i ledd av at bhg tilhører et oppvekstsenter og
også vil bli berørt ved omstruktureringer på skolen. Skal vi gjøre flere fremstøt?
Er ikke så mye mer vi kan gjøre akkurat nå. Vi må se ann situasjonen fremover.

3. Dugnad i barnehagen
Torsdag 27.Mai Dugnad kl.16:30
Vil komme en oversikt over oppgaver som skal gjøre til forskjellige tidspunkt.
Platt bygging.
Lage et frilufts området med telt og bålplass.
Barnehagen har lyst å få laget en liten Taubane og balansestokk.

4. Fotografering
19.Mai blir det fotografering av alle gruppene,portrett og et hefte med alle sammen.
Fotograf: Per Svein Red ifra Red Foto

5. Eventuelt
En annerledes 17.Mai så oppvekstsenteret har lyst å lage en liten 17.Mai for barna den
12.Mai der de kan få gå et lite tog, spise pølse og ellers 17.Mai feiring. FAU lager en
kake til hver avdeling i barnehagen.

Det er satt inn 3 spyd i bakken i skole og barnehage området mot orm. vibrerer i bakken
hvert 30sekund som skal gjøre så ormen flytter fra området.

Det blir etterhvert mulighet for svømming i Eidsvågen for de eldste barna. Vil komme
mer informasjon om dette fra oppvekstsenteret etterhvert.

a. Sommeravslutning, hva gjør vi foreløpig ifht pandemien.
Litt tidlig å si noe om dette enda pga pandemien. Kan være en mulighet for å
ordne noe avdelingsvis. Eventuelt blir det uke 23.


