FAU møte mandag 23.4.18
Referent Ann Elin Strømø
Tilstede: Lene Romseland 1A, Svein Tore Baksaas 2A, Ann Elin Strømø 2B, Geirmund Eikje 4B,
Siv Therese Hettervik Gard 5. trinn, Mona Knutsen 6A, Leif Johan Rokstad 7A, Trond
Tindeland 7B
Sak

Ansvarlig

Info saker behandlet i forkant av møtet
Leksehjelp

Ledelsen ved skolen har besluttet at tilbudet om
leksehjelp legges til etter skoletid i skoleåret 18/19,
hvor det blir tilbud om leksehjelp mandager og
torsdager kl. 14.10-15.10.
Dette er et tilbud fra 4. trinn

Sfo

Vi stilte kommunen spørsmål om det blir endring i
SFO-blokkene etter endring av skoledag. Svaret var:
Nei, det blir ingen endring. Dette må opp i
kommunestyret før det skjer noe her. Skoleåret
18/19 blir priser og blokker slik det fremgår på
kommunens nettsider.
Vi jobber videre med saken. Her må det politisk
påvirkning til for å få endring.
Ønsket fra mange er å få mulighet til å velge SFO
kun de dager som er ekstra korte slik som onsdag og
fredag.

Vipps

FAU har opprettet vipps som i disse dager benyttes
til premieinnsamling til 17.mai, så langt en stor
suksess!
17. mai komiteen er ellers godt i rute og har god
kontroll.

FAU 18/19

Trafikksikringsplan FAU har skrevet høringsuttalelse til kommunes
trafikksikringsplan

Møtesaker
Nettvettmøte

Tirsdag 29.mai kl.17.30-19.30 inviterer FAU til
nettvettmøte/kveldsskole for alle elever og
foresatte i 1-4. klasse.
Foredragsholder er Alexis Lundh fra organisasjonen
Barnevakten.

Svein Tore og
Geirmund
planlegger
videre

Vi ber spesielt om å ta opp nettmobbing, men
fortsatt mulighetene åpne for flere temaforslag.

Overgang
barneskoleungdomskole

Formel invitasjon til rektor pluss lærere 1-4 trinn
Hører om noen fra skoleadministrasjon kan ønske
velkommen og bistå med enkel teknisk hjelp.
Den sosiale biten i dette er godt belyst og ivaretatt
Spørsmål om hvordan dialog mellom barneskolen og
ungdomsskolen er med tanke på det faglige, for
eksempel prøvehyppighet

Ann Elin tar
kontakt med
skolen
Ann Elin ber
rektor om en
utgreiing ang
dette

Arrangere
foreldrerådsmøte

For å øke kunnskapen til foreldre rundt FAU og TKFU Ann Elin
ønsker vi å avholde foreldrerådsmøte/årsmøte i FAU
tidlig neste skoleår. Der alle foreldre ved skolen
inviteres. Vi informerer om vårt arbeid og tar imot
synspunkter om hva vi bør fortsette å jobbe med

Erstatning av
skadet ipad/pc-

Foreldre har opplevd å måtte betale erstatning for
ødelagt ipad, vi undersøker hvor mange som har
opplevd dette og om problemet er så stort at vi går
videre med saken.

Ann Elin

Info fra TKFU

Politisk påvirkning for leksefriskole- Dette blir videre
en sak for TKFU, FAU støtter saken men arbeider
ikke videre med dette.

Svein Tore

Planlegger å arrangere fellesmøte til høsten der
tema blir hvordan skape robuste barn- ikke dem
med puter under armene.
Skolebruksplan

Neste FAU møte er planlagt 4.juni. Dette blir siste dette skoleåret.

