Møtereferat etter FAU møte 31/5-2018
Tilstede: Vidar Fossum, Erik Bjøre, Siril Golberg, Mona I. B. Olsen, Inger Merete Bjerkerud.
Forfall: Kristin Øverli
Byggeprosesser vedrørende skolene:
Det settes ned prosjekt gruppe. Rektor leder brukergruppe som FAU deltar i med en representant.
Foreslått representant er Erik eller Inger Merete. Møte i denne gruppa blir tidlig høst.
Resultater fra Ung data undersøkelsen.
Denne legger grunnlag for trivsels tiltak for ungdommen framover. Planlagt skate- og aktivitets park
blir støttet fra kommunen. I denne parken legges det til rette for ulike aktiviteter. Bl. a sykkel løype,
hinder løype.
Det ble pratet rundt ulike arrangementer foreldrene muligvis kan arrangere, som også ble ønsket i
undersøkelsen. Her ble f. eks «gaming kveld» nevnt. Fau er enige om at vår rolle rundt slike
arrangementer blir å sørge for å søke om midler til gjennomføring. Det praktiske må klassekontakt og
foreldrene organisere selv.
Det er etablert også en app «Bizzy» hvor ungdom raskt kan finne ut hva som skjer i nærmiljøet av
arrangementer.
Fau kan søke kulturmidler. Man får vanligvis innvilget 1000,-. Søknaden må begrunnes.
Skal det enkelte FAU jobbe enkeltvis med temaer rundt temakvelder eller skal KFAU
organisere/organisere. Vi tenker Ungdata er relevant når tema skal velges.
MOT
Vi har nå blitt MOT kommune. MOT rettes i første omgang mot elever og lærere. Oppstart mest
sannsynlig høsten 2019.
Dialogmøter.
Nytt fra rådmann og sektorleder. De reiser rundt og snakker med elever og lærere. Dette ønsker de å
videreføre. Vi foreslår at de også deltar på ungdomsskolens oppstartmøte og henvender seg til
foreldrene.
IKT i skolene.
Begge skolene har nå fått installert smart boards. Her står bare opplæringen av lærerne igjen. Alt
utstyr er anskaffet.
Valg av FAU representanter for høstens 8. trinn.
Fau ber om at Fau representanter blir valgt før sommeren, hvis mulig slik at vi kan ha et møte tidlig
på høsten. Vi ber om informasjon om hvem som blir valgt.
Tusen takk
Vidar Fossum og Kristin Øverli har medvirket i FAU over lang tid. Vi takker for deres
engasjerte og kunnskapsrike innsats!
Referent Mona I. B. Olsen

