FAU-møte 05.01.22

Til stede:


Rektor André Nordanger



1. trinn: Henriette Kaldheim (1a), Nils Reidar (1a) Jostein Jansen (1b)



2. trinn: Torben Vik (2a), Susanne Ø. Hansen (2b)



3. trinn: Marianne Kalland (3a)



4. trinn: Susanne Ø. Hansen (4a), Josefine Halvorsen (4b)



5. trinn: Linda Oppigard (5a), Beth Elin Hustveit (5b)



6. trinn: Monica Skjæveland (6a) Inger Karin Damm (6b)



7. trinn: Ingebjørg Gjervan (7b)

Leder: Torben Vik (siste året).

Nestleder: Josefine Halvorsen.

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden.

Referent: Susanne Ø. Hansen (siste året).

1. Valg av nestleder: Nestleder blir automatisk leder neste år. Det ble loddtrekning da
ingen meldte seg frivillig. Josefine Halvorsen ble den utvalgte.

2. Rektor informerer: Han gleder seg til å gå på jobb hver dag. Han skryter enormt over
hvor flinke lærere skolen har, hvor flinke foreldre vi har og det gode samarbeidet
mellom skole og FAU. Utfordringer:10 stk av de ansatte har vært i fødselspermisjon
det siste året men nå begynner de fleste å komme tilbake. Håper på grønt miljø snarest
og at vi kan ha fysiske møter i FAU. Fokus denne våren: undervisningsformene,

prøver ulike praktiske, motiverende metoder og lyst til å lære og kjenne på
mestringsfølelse. Veileder Lasse Dahl fra høyskolen i Innlandet kommer på besøk en
gang i måneden. Lek, uteskole, praktiske oppgaver er noe av det de vil teste ut. 30.
mai og 3 uker fram blir det et tverrfaglig prosjekt på skolen hvor temaet er folkehelse
og livsmestring. Kanskje man kan ha frokost sammen med barna? kanskje FAU kan
inspirere til å minimere bruk av skjermtid, gå mer turer og sunt kosthold. Dette vil vi
planlegge mer mot Mai måned.

Smitte: Lite smitte på skolen, per nå to elever som man har fått vite om som er smittet. Lite
smitte i høst. Får ikke beskjed lengre om elever er smittet. Virker relativt rolig på den fronten
ifølge rektor. Per nå lite fravær både blant elever og lærere.

Dugnad våren 2021: Rektor sier at dette temaet kan vente til neste møte. Rektor kommer og
til å invitere til nestleder og leder til et samarbeidsmøte angående trivsel på skolen.

3. Hegglund- innlegg og skjermtid i vår?
Han er kjempe positiv og vil fortsatt komme og holde foredrag. Han er en psykolog fra
Haugesund som setter søkelys på skjermtid blant barn. Dette passer for han i Mars måned,
torsdager i oddetallsuker passer best. 31. Mars er datoen vi per i dag ser for oss kan passe.
Prisen er 5550,- Vi ønsker i utgangspunktet å bruke gymsalen da det er gratis. Skulle det bli
kjempe interesse for flere påmeldte kan vi vurdere og leie Karmøy kino, men da er vi mer låst
i forhold til hvilke datoer vi kan ha med tanke på filmer som blir vist. Her kommer vi til å ha
påmelding. Vi hører med rektor om hvilke begrensninger det er med tanke på stoler i
gymsalen. Hvis det er stor interesse og vi blir for mange kan vi arrangere et arrangement til
ved en senere tidspunkt. Vi tar også hensyn til smitte og hvordan denne situasjonen er når det
nærmer seg.

4. Karneval: slik smitte-situasjonen er nå vil vi ikke gjennomføre dette. Vi håper heller at
vi kan arrangere noe annet sosialt for elevene når smitte-situasjonen blir bedre.

5. 17. Mai
Femte klasse som har ansvaret for 17. Mai. FAU foreslår at de kan bruke både 6. og 7.
klasse til å hjelpe med arrangeringen ved behov da de ikke har arrangert 17. Mai på
grunn av corona. Nils Reidar er ansvarlig i forhold til innkjøp og utstyr som trengs til
17. Mai. Kanskje vi kan selge 17. Mai blomster for å få inn penger til FAU? 5. klasse
gir i så tilfelle beskjed til oss i FAU om de trenger hjelp til noe ved 17. Mai feiringen.

6. Neste møte: 16. Februar 2022 klokken 19:00.

