FAU møtereferat 18.9.17
Tilstede: Camilla Kringen Mæland (1. kl), Lene Romseland (1. kl), Svein Tore Baksaas (2A), Ann Elin Strømø
(2B), Geir Stakkestad (3B), Thomas Skjelde Økland (3A), Vegar Fagerland (4A), Geirmund Eikje (4B), Jane
Skrunes (5. klasse), Ann Kristin Steinstø (6A), Leif Erik Sandslett (7B), Leif Johan Rokstad (7A)
Ikke møtt: 6B
Valg
Bill Clinton går av som leder etter 2 år. Ny er leder Ann Elin Strømø
Ny Nestleder Jane Havn Skrunes
Leif Johan Rokstad fortetter som representant til SU
Trond Tindeland fortsetter som kasserer
Trafikksikkerhet
FAU ønsker å gjenoppta saken ang bom øverst i bakken ned til skolen, etter hendelser. Det er også komt
ønske om å forby kjøring her på kveldstid. Hvordan stiller skolen seg til dette? Det er selvsagt at de som
har lov å kjøre ned, skal få fortsette med det som før.
Skiltgruppe Tysvær kommune – undersøkes.
Dette skal være en hastesak.
Klasseinndeling
Ny måte å dele inn årets førsteklassinger har satt følelser i sving blant foresatte. FAU ønsker å høre
skolens tanker om dette. Hvordan blir det neste gang? Når kommer evaluering?
Det er stilt spørsmål om lite inkludering fra barnehagene, feks overføringsamtalene ang hver enkelt elev.
I samme leia kommer spørsmålet om hvilke føringer det er på blanding av elever på samme trinn.
Eksempelvis dagens 4. trinn har A og B klassen hatt veldig lite kontakt tidligere, mens nå blir de mye mer
sammen. Er dette kun opp til hver enkelt kontaktlærer? Leder tar opp saken med skoleadministrasjonen
Skolelyst.no
Etter IKT satsing står nå elevene kun igjen med tilbud om vann og melk/melk med kakao, da det ikke
lenger er samme mulighet til å ta med juice/smoothie/yoghurt. Vil tilbudet fra skolelyst kunne utvides
dette tatt i betraktning? Leder tar opp saken med skoleadministrasjonen
Digital satsning?
Hva er digitaliseringsstrategi for skolen og hvordan skal den gjennomføres? Hvordan skal lærerne
implementere i undervisningen?
Annet
Skolens FB side, -mangler admin.
Kulturelt tilbud SFO

