Referat fra FAU-møtet 20.09.17
Tilstede: Ingvild Jensen, Geir Røed, Katrine A. Bjerregaard, Heidi Slevikmoen, Åse Marit Hovden, Ann
Merete Ulvik som takket for seg og hadde med redegjørelse av regnskapet, Trond Skinstad og Lise
Kristensen (For Berit Nordby).
1. Innkallingen ble godkjent
2. Åse Marit Hovden ble møteleder og Lise Kristensen ble referent
3. Regnskap: Det ble redegjort for juletrefest og utgifter til skidag.
På konto står det 44086,96.
Det er ikke gjort større bevilgninger på tiltak fra FAU det siste året.
4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2016/2017.
Innholdet i beretningen ble sett på som veldig greit, ingen hadde bemerkninger/tillegg.

5.






Valg
Åse Marit Hovden tar gjenvalg som leder
Katrine A. Bjerregaard tar gjenvalg som nestleder
Geir Røed ble valgt inn som kasserer
Ingvild Jensen ble valgt inn som sekretær
Heidi Slevikmoen ble representant for rusforebyggende råd

6. Saker og info som skal tas opp på foreldremøter i hver klasse (de klasser det gjelder for):
 Dugnad gapahuken: Det var enighet om oppstart i august, men slik har det ikke blitt av ulike
grunner. Onsdag 18. oktober kl 18.00 er det ønskelig at det stilles med to
foreldrerepresentanter fra hver klasse. (Beise, lage benker, lage en mer permanent gruve.)
 Islegging av skøytebanen: For å stille med et skøytetilbud, må vi ha måkehjelp. Tallev og
Thomas legger is, men vi må ha måkehjelp. Det fordeles uker til dette. Måke utstyret står
ulåst i søppelskuret ved barnehagen.
 Arbeid med etablering av skatepark: En infosak som leder vil redegjøre for; Geir Bottolfs,
Svein Bergerud, Even Grimelid, Åse Marit Hovden og Jarle Nordby har jobbet med en søknad
til formannskapet om muligheten til å lage en formannssapssak og Kommunestyresak om en
mulig skate- og aktivitetspark, ved fyllinga ved hoppbakken/hallen. Det legges opp til et solid
anlegg, der kommunen vil kunne søke økonomisk støtte fordi det finnes en
finansieringsorden på 100 millioner fra Kulturdepartementet på slike tiltak. Dette vil bli
utrolig positivt for barn og unge i bygda vår, hvis vi får til!
 17. maifeiring i 2018 og 2019: Som følge av ombygging på Kryllingheimen, gis det
informasjon om at 17. mai ikke kan arrangeres på området disse to årene. Alternative
arrangement må derfor planlegges.




Oppfølging av dagen m/Mobbeombudet våren 2017: Det foreslås å jobbe med gode verktøy
fra læringsmiddelsentret i hver klasse, som går på dialoger rundt sosiale medier og nettvett –
for å sikre at det samme blir tatt opp og diskutert i alle klasser. Odd Henning ser på mulig
opplegg/verktøy for disse temaene.
Juniorklubb: Juniorklubb er for 5. -7. klasse, der 4 foreldre må stille som vakter.
June Helen Sundby Bagaas skal ha hovedansvaret, sammen med Tina Sandstrand og
Mette Torgersen. Disse setter opp vaktlister og kjøper inn det som trengs.



Oppstart beregnes til oktober.
Det er klubb en gang pr mnd. annenhver gang med fredag og onsdag.
Det er behov for at foreldre melder seg som vakter.
Juletrefest: 3. og 4. klasseforeldre innkalles til et juletrefestmøte, der det er møteplikt fra
hver familie. FAU-leder igangsetter møtet.
Tidspunkt: Onsdag 11. oktober kl. 18.00

7. Info skolebygg/skolestruktursaken:
Det er gjort store vurderinger av bygningsmassen som eksisterer nå, og det er laget skisser av
en mulig rehabilitering og utbygging av skolen, av et arkitektkontor. Det skal foreligge en
rapport i slutten av uke 38. Da vil saken rulle videre politisk, og vi må følge med!

8. Eventuelt
 Foreldrenes idebank: Oppfordrer FAU til å lese «den gamle» FAU-idebanken fra 2004, som
handler om hvordan foreldrene kan engasjere seg og hjelpe barna med skolearbeid.
Dette var ideer tilbake fra 2004, her ligger det mange gode råd, som gjelder i stor grad i dag.
Fint om denne ide-banken kan ses på igjen, for å oppfriske/oppdatere den og formidle den ut
til foreldregruppene.
 For enkelte elever som går til skolen, blir sekken tung – og det kunne vært fristende med et
ekstra klassesett. Her oppfordres til å spørre klassekontakt hvis ikke alle bøker er i bruk, men
ikke minst være god på å rydde i sekken – kun ta med nødvendige bøker!
 Svømmehall: Her skal det legges en duk i bassenget, for å unngå kuttskader.
 Måltider på SFO: Veldig positivt med det nye måltidet, ungene setter pris på det og det har
blitt begrenset til maks 4 brødskiver – så de ikke blir alt for mette til middag.
Det er en liten utfordring for noen få barn som ikke har ordningen, dette ses på.
 Parkering: Det oppfordres til at foreldre parkere ved lærerparkeringen av levering og
henting, da det kan oppstå utrygge situasjoner ved mye trafikk.
Dette bør også gjelde ansatte ved SFO!?

