Referat FAU 27.09.17

Møtedeltakere: Oddvar Olsen (9B), Anita Christensen (8A), Anita Falkum (8A), Kristin Ulstrup (10B),
Monika deKlerk (9A), Sigbjørn Stigen (10C), Christin Reme (10A), Karin Pettersen (9C), Heidi Vea (9A),
Linda Larsen (10B) Forfall: Lene Hægbostad (8B)

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat godkjent.

Sak 2: Konstituering av FAU. Gjennomgang vedtekter og årshjul.
Christian Reme valgt som leder av FAU.
Representanter til SMU: Christian Reme, Monika deKlerk, Anita Kristensen.
Vedtekter for FAU og årshjul gjennomgått.
FAU forventer at klasseforstanderne/skolen kaller inn til foreldremøter iht. årshjul.

Sak 3: Mobilfri skole
Rektor referer om vedtak om mobilfri skole i levekårsutvalget.
Levekårsutvalget og foreldre var for mobilfri skole, eleven var i mot.
Mobiltelefonen skal være oppbevart i sekken hele skoledagen inntil skolen har fått etablert egne
låsbare skap. Implementeringen har gått greit. Men forbudet krever at skolen får bedre tilgang på
digitale verktøy enn den har i dag.

Sak 4: Digitale verktøy
Rektor har søket om midler i de neste års budsjetter om investering av I-pad/Nettbrett.
17 stk PC-er som ble ødelagt ved innbrudd på skolen i vår, har blitt erstattet av kommunen.
51 PC-er som var satt opp for innkjøp i 2018 har blitt forskuttert for innkjøp i 2017.

Sak 5 Diverse informasjon
-

SaFMu arrangerer mattemaraton 27. 28. og 29.nov.
Info/status Polentur – Dugnad er i gang. Salg av dopapir er årets salgsobjekt.

-

-

Infomasjon fra Rektor
Pga færre klasser på 8.trinn og neste års 8.trinn må skolen redusere antall ansatte. Alle
midlertidige er sagt opp (89% stilling) + 50 % reduksjon på fast stilling (frivillig). Dette
medfører at timeplanen endres etter høstferien.
Noen av endringene vil være at størrelsen på gruppene i mat&helse, forming og musikk blir
økt.
Skolemiljø: økende problem i forhold til e-sigaretter blant enkelte elever ved skolen.

Sak 6: Eventuelt
Trine Djuvik Haaland (ungdomsarbeider i kommunen) informerer om sitt arbeid. Ansatt i 50 % stilling,
20 % av dette er koordinator for Barne og Ungdomsrådet (BU).
Har ansvar for å jobbe med uorganisert ungdom. Ungdommene ønsker primært et sted å henge. Har
etablert Loftet (en lørdag i måneden). Her kommer 20-60 ungdommer. Dette krever mye av
ungdomsarbeideren driver dette alene og trenger støtte fra foreldre til å være med som vakter og til
å organisere.
Hun ønsker å etablere en fritidsklubb etter skoletid og har spilt inn til kommunen om økt budsjett.
Leder FAU og Trine lager info som sendes ut til foreldre og spør om kan bli med som vakter.
FAU ønsker å bidra som vakter/natteravner på Vigeland framfor i Mandal.
Referent
Sigbjørn Stigen

