Referat fra møte i FAU 25.10 2016
Til stede: Rabea Olsen, Inge Hansen, Nina Kerim, Johanna Olsen, Elisabeth Fladstad, Gine
Homestad, Janne Østrem, og Tone Hoel
Sak1: Gjennomgang av FAU representantenes oppgaver
* Oppdater Facebook gruppa til klassen. Vi har ansvar for å legge ut saksliste og referat fra
FAU.
* Vi gikk gjennom vedlegg til årshjul for FAU/ foreldrekontakter ( se vedlegg)
Sak 2: Valg av leder/ nestleder
* Nina Kerim er leder fram til jul
* Rabea Olsen er nestleder fram til jul.
* Nytt valg på første møte etter nyttår.
* SMU representant er ble Nina, Rabea og Monica fram til 1. møte etter nyttår.
Sak 3: Sykkelhjelm
Elisabeth Fladstad følger opp saken og prøver å få til et samarbeid anngående
trafikksikkerhet/ sykkel/ hjelmbruk.
Sak 4: Bry deg/ Samfu
* Oppfordrer til å få til et sosialt tiltak med klassen hver vår og høst. Eksempel på tiltak kan
være Bowling. 8. A invitert alle elevene til Bowling, pizza og brus. Mens ungdommene
Bowlet ble foreldrene kjent over en kaffekopp.
* Foreldrerepresentantene har ansvar for å delegere oppgaver til «Bry deg» representanter. Se
vedlegg Bry deg ark
* Det er viktig at klasselærer har god kontakt med foreldrerepresentanten.
* Samfu: Mattemaraton i 2 timer. Fau ønsker å arrangere mattemaraton med påmelding. Nina
er hovedkontakt og følger dette opp videre. Nina tar kontakt med Stine for å få dokumentene
fra sist. Gine spør sponsor Pizzabaker, Udland, Vigeland grill. Johanna får tak i liste over
eventuelt sponsorer. Nina etterspør pairer. Ønsker å få til mattemaraton på hvert trinn før jul.
Hvert trinn har ansvar for mattemaraton.
Sak 5: Redigering av årshjul/ vedtekter
* FAU ønsker at klasselærer kaller inn til felles foreldremøte hver høst. Foreldrekontakt blir
valgt for 1,5 år. De neste blir eventuelt valgt på foreldremøtet på høsten i 9. klasse for to nye
år.

Sak 6: Status mobilbruk
* Lærerne er positive, men vi mangler fortsatt et sted å legge mobilene.
Sak 7: Juleball
* Vi er spurt om å hjelpe med mat, vakter. FAU er positiv til dette. Det blir satt opp en liste
med navn på foreldre/ foresatte som skal hjelpe til. Kan du ikke stille er du ansvarlig for å
bytte vakta de og sørge for at noen stiller for deg.
* Det er 0 –toleranse for alkohol på festen. Viktig at vaktene på festen er oppmerksomme og
sørger for å sende vekk de som ikke hører til på festen.
Sak 8: Polenturen
* Ansvar for turen er Rune Eliassen
* Johanna tar kontakt med Rune for å høre hvordan det går.
Eventuelt:
* E – sigaretter og mobbing. Vi har fått høre at det brukes en del E –sigaretter på uteområdet
og inne i gangene på skolen i skoletiden. Dette miljøet fører i neste omgang med seg
mobbing. Dette ønsker vi i FAU å ta opp videre med rektor.
Info fra rektor
* Paula informerer om at utbedringen av uteområdet på skolen nå er godt i gang. Dette vil
pågå fram til 23.12.16. Det skal bygges et steinamfi, en håndballbane, basketballbane og
sandvollyballbane. Det vil bli ny sykkelparkering. Miljøbua flyttes til veien. På området
innerst ved skolen vil det bli sjakk, ludo og to store runser. Noe arbeid på skolen er litt
støyende. Dette prøver arbeiderne å gjøre før og etter skoletid.
* I budsjettet for LUS 2017 ser det ut til å være bevilget penger til:
1. nye prosjektorer i alle klasser
2. penger til elevskap
Rektor håper budsjettet går igjennom.
* Ung – data undersøkelse er lagt ut på kommunens nettside til gjennomsyn.
* Rektor informerer også litt om nasjonale prøver. I engelsk er det fortsatt en liten vei å gå. I
matematikk er det flotte resultater.
Svar fra rektor

* Vi tar opp saken angående E – sigaretter og mobbing på skolen. Rektor bekrefter at det er et
vanskelig miljø på skolen for tiden. De jobber med saken og vurderer å ta kontakt med
instanser utenfra. De vurderer eventuelt et foreldremøte angående dette.
* Et foreldremøte på høsten ved starten av hvert skoleår. Rektor er positiv til dette og ønsker å
legge dette inn i planene. Hun foreslår eventuelt ha et tema på foreldremøtet i 9.klasse, f.eks.
temaet Nettvett.
* Taushetsplikt. Rektor sender ut skjema som skal underskrives på mail til de som er med i
FAU.
Neste møte i FAU er 23.november fra kl.18.00 -19.30.
Møte i SMU er 23.november fra kl.19.30
Referent
Elisabeth Fladstad og Monica de Klerk

