Referat FAU 7.februar 2018
Tilstede: Anita Christensen (8A), Lene Hægbostad (8B), Simen Pihl (9A), Merete Åvik (9A), Anne Line
Dammen (9B), Christian Reme (10A), Arild Ariansen (10A), Kristin Ulstrup (10B), Johanna Homme
Olsen (10C), Sigbjørn Stigen (10C), Lena Wilhelmsen

Forfall: Anita Falkum (8A), Linda J. Larsen (10B), (9C).
Referent: Sigbjørn

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet godkjennes uten merknader.
Sak 2. Konstituering FAU. Gjennomgang vedtekter og årshjul
-

FAU konstituerte seg selv etter at nye representanter for 9-trinn har kommet til etter
årsskiftet.
Valg: Leder: Christian Reme, Nestleder: Simen Pihl , Sekretær: Sigbjørn Stigen
Representanter til SMU: Christian Reme, Simen Pihl, Anita Christensen
Arild Ariansen og Lena Hægbostad, Johanna Homme Olsen lager et forslag til revidert årshjul
og mer konkretisertserte oppgaver for foreldrerepresentanter, Bry deg og SaFMu etc,til FAUmøte i april.

Sak 3. Orientering fra skolen
Rektor presenterte skolens plan for skolemiljø, som vil bli presentert for levekårsutvalget i uke 7.
Dette er svar på levekårsutvalgets bestilling i fra november 2017.
Rektor presenterte også forslagene til reviderte skoleregler. De reviderte reglene er konkrete og
tydelige, og dette vil gjøre de lettere å forholde seg til og lettere å håndheve. Disse skal tas opp med
elevrådet og vil også bli presentert på foreldremøte i mars.
FAU sender et brev til Oppvekstsjefen og Levekårsutvalget om behovet for en
prosjektstilling/ekstraressurser for å støtte skolen gjennom prosessen med å få gjennomført
nødvendige og varige endringer i skolemijøet. En representant for FAU møter i levekårsutvalget i uke
7.
Sak 4 Orientering vedr mobilfri skole og dekning digitale verktøy
Låsbare elevskap er ankommet og montert. Disse skal brukes til å oppbevare mobiltelefon i
skoletiden.
Digitaleverktøy: 15 stk I-Pad blir kjøpt inn til skolen og tas i bruk til høsten i undervisningen. Disse vil
bli fordelt på klassene. Det ligger inn i planen å kjøpe inn 15 nye I-Pad hvert år.
IKT-ansvarlig melder om at de PC-ene som skolen disponerer fungerer tilfredstillende til bruken.

Sak 5. Evaluering av skoleball 2017
FAU ønsker at framtiden for vinterballet tas opp i SMU i april.
Erfaringene fra juleballet 2017 fra FAU sin side er:
-

Politiet hadde ikke mulighet til å komme innom. Det hadde positiv effekt at de var innom i
2016
Ungdommene oppførte seg svært bra hele kvelden.
Det bør være et planleggingsmøte mellom elevråd og FAU og evt lærere godt tid i forkant av
ballet for å planlegging og avklaring av ansvarsforhold.
Informasjon om ballet til foreldre bør ut tidligere.

Sak 6. Eventuelt
-

Fredsreiser 2019: Foreldrerepresentanter for 9-trinn bør på foreldremøte i mars avklare om
det ønskes tur til Polen på 10-trinn og evt. velge komitèe for Polentur
Foreldremøte i mars. Skolen forbereder foreldremøtene for alle tre trinnene
Fastsettelse av møter: FAU: 11.april kl 17:30 og SMU 11.april kl 19.00

Neste møte FAU: 11.april.

