FAU-møte 28.10.2019 kl. 18.00

Tilstede: Beathe, Grete, Anne Grete, Leif Henning, Jannicke, Ragnhild, Øyvind, Anne, Marit, Vibeke,
Henriette, Sølve, Inger Synnøve
Meldt forfall: Minerva, Margareth, Jill Tanja
Ikke møtt: Jon Rasmus, Anne, Bea, Susanne, Inger Lise (ikke alle har fått innkallelse).

1. Konstituering av nytt FAU:
Leder: Beathe
Nestleder: Jannicke
Kasserer: Leif Henning
Sekretær: Grete

2. Informasjon fra vikarierende rektor:
 Randi er sykemeldt inntil videre, Johannes Nyhamn er konstituert rektor frem til jul.
Johannes overtok som inspektør etter at Marit gikk av med pensjon, og ble kastet rett inn i
rektorrollen. Han forteller at det har vært en del sykefravær i kollegiet.
 Det blir skoleforestilling den 29. april. Tema er ikke bestemt, her skal elever får medvirke.
 Johannes skryter av skolen. Han forteller at det er dedikerte, erfarne lærere og fine
uteområder, selv om det er noe nedslitt ute.
 Det jobbes med timeplan for svømming i 3. klasse.
 Nytt i forhold til skolebussene er at det kun er minibussen som kjører opp til skolen, mens de
store bussene venter enten nede ved veien eller oppe ved ungdomsskolen. Det er egne
bussvakter som sørger for at elevene kommer seg trygt på bussen.
 Det blir reflekskonkurranse også i år. Oppstart snart.

3. FAU 2019/2020:
 Hovedoppgaver:
o Påskefrokost
o Skoleforestilling
o Sommermoro
 Be om rapport fra kontroll av uteområder, for å se om kommunen kan pålegges å utbedre
noe der.
 FAU ønsker å dele ut litt midler til klassene. Vi ber om at klassene leverer ønskelister med
begrunnelse for hva det er de ønsker FAU skal støtte med. Johannes tar dette videre.








FAU ønsker en kampanje for trafikksikkerhet. Vi håper at alle klasser kan få en påminnelse
på lekseplanen sin om at det er ønskelig at barna slippes av nede ved Røde Kors. Vi vil ha
minst mulig biltrafikk oppe ved skolen. Johannes tar dette videre.
FAU vil sette fokus på hjelmbruk blant elevene, da spesielt mellomtrinnet. Vi foreslår at
elevene får være med på å lage skoleregler i forhold til hjelmbruk, og lage en konkurranse ut
av det. Beste klasse blir premiert.
FAU støtter reflekskonkurransen med 2 x 1000,FAU støtter 7. trinn med kr. 7000,- til avslutningstur til Kongeparken

4. Eventuelt:
 Vi som er i FAU skal oppfordre foreldre til å ta opp saker med FAU. Alle representanter
skriver på klassesidene hva FAU er og hva det jobbes med. Bruk gjerne www.fug.no
 Messenger brukes til diskusjon i for- og etterkant av møter. Kun representantene legges til
der (ikke vara).
 Jannicke kjøper inn boka Alle kan i forkant av SILK.
 Alle klasser skal ha en vara-representant.

Neste møte blir mandag 20.01.19 kl. 18.00.

