Møtereferat FAU 6. mai 2019
Referent:

Anita Strømøy

Møtested:

Frakkagjerd barneskole

Tilstede:

Jane Havn Skrunes ( 6. trinn) , Ann Elin Strømø (leder, 1. trinn), Torleiv Fossum (7b),
Thomas Skjelde Økland (4a), Anita Strømøy (1.trinn), Sveinung Soma (4b), Birgit
Strand (5b), Vibeke Nyland (2b), Harriet Ramstad Hove(3b), Lene Romseland (2a)

Agenda:







Informasjon siden sist
Skolefotografering
Informasjon fra TKFU
Orientering om 17. mai fra 17. mai komiteen
Oppsummering av FAU-året
Annet

Informasjon siden sist


Bom ved parkeringsplass
FAU er blitt informert om at kommunen gjorde et vedtak om å sette opp en bom på toppen av
bakken ved parkeringsplassen, dette ble omgjort samme uke og at det per i dag er noe uklart hva
som skjer. Som følge av dette er det planlagt et møte mellom kommunen og skolen, og leder av
FAU har vært tydelig på at FAU ønsker å delta på dette møtet, og bli involvert i den videre
prosessen rundt trafikksituasjonen ved skolen.



Skjermtid i matpause.
FAU har tatt kontakt med rektor som avtalt på FAU møtet 11. januar 2019 og hørte om det kunne
innføres skjermfri lunsjpause. Tilbakemeldingen var at saken skulle diskuteres i skolens
administrasjon i mars og det er ikke kommet mer informasjon etter det.

Skolefotografering
Foto Norden har kommet med et tilbud til skolen på skolefotografering neste skoleår. FAU er fornøyd
med tilbudet og ønsker skolefoto fra Foto Norden.

Informasjon fra TKFU


Trafikk.
Alle FAU i kommunen er bedt om å samle informasjon om trafikkforhold rundt egen skolekrets;
hvilke utfordringer er det på skoleveien mtp. fortau, lysforhold, trafikk, overganger osv. ?
For skoleveien til og fra Frakkagjerd barneskole er det uheldig at busser parkerer langs veien fra
hovedveien og ned mot ungdomsskolen; det skaper farlige situasjoner fordi sikten langs veien
reduseres.
Ann Elin Strømø ber om generelle innspill i Foreldregruppa på Facebook.



Helsesista.
Det planlegges besøk av Helsesista en kveld i oktober for ungdomsskoleelevene.

Kommunen betaler deler av regningen og det ble diskutert hvordan en skal finansiere resten.
FAU på Frakkagjerd har penger, men det forutsettes at 7.klasse får delta på dette.

Orientering om 17. mai fra 17. mai komiteen




Programmet kommer ut denne uken. Arrangementet varer fra klokken 10 til 1430.
Vi må oppfordre til at folk gir tilbakemeldinger (ros og ris) om arrangementet og at dette holdes
saklig. Bruk av en meningsmåling, f.eks. Questback, kan være et verktøy. Dette er meldt til leder
av 17. mai komiteen.
Det er kommet inn lite premier fra foresatte. Det er bedt om 50 kroner/premie per barn og det
er blitt purret flere ganger. Komiteen ber om å låne fra FAU sine penger til å kjøpe mer premier
for, og FAU har ingen innvendinger til det.

Oppsummering av FAU-året
FAU har hatt seks møter med godt oppmøte, og har bidratt med følgende:
-

Arrangert refleksdag for 1. klasse
Markert lærerdagen 5. oktober
Arrangert nissemarsj
Vært hjelpere ved grøtservering før jul
Organisert/betalt flytting av lekeapparater til skolen
Bidratt med premie til den klassen med flest svar på foreldreundersøkelsen

Noen av sakene i år
-

Svømmebuss
Vakter i friminutt
Nedkjøring til skolen
Skolerute

FAU har hatt møte med elevrådet og hatt løpende kontakt med skoleadministrasjonen gjennom hele
skoleåret.
FAU er veldig fornøyd med lederen Ann Elin Strømø. Hun er ivrig, positiv og har aktivt stått på for
FAU ved Frakkagjerd barneskole.

Annet


Spioner til 17. mai tog.
Hvert klassetrinn skal stille med en spion, og navn på denne meldes til Ann Elin Strømø i løpet av
denne uken.



iPad.





iPad skal være et supplement til undervisningen og skriving er en kompetanse som
ikke må prioriteres bort.
Det er et ønske om å innføre foreldresperre på PC og iPad. Dette lett kan gjøres fra
kommunen, men det må være frivillig for den enkelte familie.

7. klasse låner bord til et kveldsarrangment 18. juni 2019. De må selv kontakte vaktmester for å
avtale det praktiske rundt det.



Min Skole-app.
Det er ønskelig med mer informasjon om denne app’en. Det er usikkerhet om meldinger som
sendes blir lest og at skolens svar på meldinger kun kommer til en av de foresatte og ikke til
begge.



Åpning av Andersenhytta. Dette var planlagt i mars men det har ikke skjedd noe. Ann Elin Strømø
undersøker dette.

Neste møte blir 3. juni 2019. Referent 2. trinn. Nye representanter for 2019/2020 inviterestil å være
med på dette. De som går ut av FAU nå må sørge for at sine avløsere blir med i Facebook-gruppen for
FAU.

