Referat- FAU møte Frakkagjerd barneskole 04.06.2018
Tidspunkt: mandag 04.06.2018 kl. 19.30
Tilstede: Lene Romseland 1A, Svein Tore Baksaas 2A, Ann Elin Strømø -Leder 2B, Thomas Økland 3A,
Geir Stakkestad 3B, Vegar Fagerland 4A, Geirmund Eikje 4B, Jane Havn Skrunes 5.trinn, Leif Johan
Rokstad 7A
Helga Nayley Helgesen og Tove Stølsvik -begge FAU representanter for neste skoleår
Camilla Skåre Espetvedt- Leder 17.mai komiteen
Ikke tilstede: 1A, 6A, 6B og 7B
Referent: Lene Romseland
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Ansvarlig

17. mai evaluering.
Leder i 17.mai komiteen informerte om årets
arrangement.
Alt i alt veldig bra. Mye positive tilbakemeldinger.
Regnskap ble gjennomgått
Det ble gjort noen små endringer i FAU-vedtektene
for 17.mai.
Ann Elin og Camilla stiller på møte i neste års 17.mai
komite til høsten.
Overgang barneskole-ungdomsskole.
Rektor har tatt kontakt med ungdomsskolen for å få
en dialog på dette og uttrykt ønske om at det
utarbeides en plan slik at våre elever blir bedre
forberedt på faglige forventninger

Ann Elin Strømø og Camilla
Skåre Espetvedt

Knust ipad.
Det har vært totalt 3 erstatningsskader på pc/ipad
dette skoleåret, dette omfanget er så lite at FAU
velger å ikke gå videre med denne saken. Foresatte
er kjent med ansvaret, da de signerer kontrakt ved
utlevering.
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Nettvettmøte.
Det ble avholdt nettvett møte for elever og foresatte
1-4 klasse, med Alexis Lundh fra Barnevakten.no.
Veldig bra oppmøte og positive tilbakemeldinger.
Gjennomgang av FAU året og arbeidet vi har gjort,
dette vil bli presentert for foreldre til høsten for å
synliggjøre hva vi driver med.
Lekeaparat dugnad.
Skolen har fått lekeapparatene fra gamle Frakkagjerd
barnehage. Vi må ha dugnad og hjelpe vaktmester
med å flytte apparatene. Vegar Fagerland tar kontakt
med vaktmester og tar ansvar for organiseringen av
denne.
Klima i brakker.
FAU har etterspørt skoleadministrasjon om det er
tatt nye målinger I brakkene, og om det skjer noe
mer her.
Snart blir det byggestart på grillhytten ved
Aksdalsvannet. Byggesøknaden er godkjent
Neste FAU møte blir i august/september.
Dette er planlagt som et foreldrerådsmøte, det vil si
at alle foresatte ved skolen inviteres. Det informeres
om hva FAU er og vårt arbeid. Vi holder en
idemyldring om hva vi ønsker å arbeide videre med.

Geirmund Eikje og Svein Tore
Baksaas

Ann Elin Strømø

Vegar Fagerland

Ann Elin Strømø

