Møtereferat FAU 11. januar 2019
Referent: Annelin Steinsnes
Møtested: Frakkagjerd barneskole
Tilstede: Birgit Strand, Jane Havn Skrunes, Ann Elin Strømø, Vegar Fagerland, Torleiv Fossum, Geir
Stakkestad, Thomas Skjelde Økland, Anita Strømøy, Annelin Steinsnes, Lene Romseland
Agenda:


Info siden sist



Info fra TKFU



Nedkjøring til Arena/ skole



Lunchpause med eller uten skjerm



Sak ang valg av FAU/ klassekontakt



Orientering 17. mai fra 17. mai komiteen



Annet

Info siden sist


Endring av skoledag. Det er kommet nye tidspunkt for skoleslutt 1.-3. Klasse, mandag og
fredag blir kortere dager til 12.30, og resten av uka er likt som for de eldre. Den korte
fredagen går dermed ut.



Skoleruten som ble godkjent i FAU på forrige møte har en del momenter som lærerne ikke
var helt fornøyde med, blant annet at første skoledag etter sommer er en mandag, det blir
dermed lang uke og hard start for førsteklassingene. I tillegg er det enkelte andre dager som
er annerledes enn det pleier, som før jul. FAU ønsker å støtte lærerne , i deres klage til
kommunen. Det var også særdeles få dager det var mulig å komme med tilbakemeldinger på,
det meste var låst før det ble sendt ut på høring.

Info fra TKFU
Det skal være møte i TKFU 19.03.

Det er planlagt stormøte i til høsten med Helsesista.
Det er ønskelig med en representant til å komme på orientering, da nåværende representant skal tre
av. Annelin Steinsnes melder seg til å stille på møtet.
Nedkjøring til Arena/ skole
Mange kjører fortsatt ned til arenaen/ skolen, både i og etter skoletid. FAU ønsker å kontakte politiet
for mulighet til å ha kontroll.
Lunsjpause med eller uten skjerm
FAU tar kontakt med rektor for å høre om det kan innføres skjermfri lunsjpause. Barna har nok
skjermtid, og det sosiale med matpause faller bort. I tillegg er det barn som ikke klarer å spise maten
sin da de er mer opptatt med det som skjer på skjermen.
Sak angående valg av FAU
FAU- valg i en klasse, ingen ønsker å ha FAU- vervet, og det går til loddtrekning. Lærer går inn og
forsvarer hvorfor den valgte skal slippe å ha vervet, og det trekkes på nytt. Det etterspørres om lærer
skal være med på valget? FAU har ikke mandat til å gå inn i enkeltsaker, men ønsker å påpeke at det
er ønskelig at den som påtar seg verv skal ha et ønske om å bidra, og alle oppfordres til å melde seg
en gang i løpet av barnets skoletid.
Orientering fra 17. Mai komiteen


Det er foreløpig ikke kommet så veldig mange sponsorer



Ellers er komiteen i rute og ligger godt an til 17.mai.



Kakelistene er klare og kommer snart som ranselpost

Annet



Innspill fra forelder om å ha SFO kun på de korte dagene. Dette har vært tatt opp i FAU
tidligere, og det blir nå i tillegg endringer i skoledagene, derfor går ikke FAU videre med dette
forslaget.



Det er kommet ønske om å innføre mulighet til å bestille smoothie og yoghurt i Skolelyst. Det
påpekes at det nå ikke er lov å ha med flytende i ranselen på grunn av Ipad/ pc. Dette har
vært tatt opp med rektor tidligere, men tas opp på nytt da dette er et sterkt ønske fra
foreldre.



Det har vært tilfeller der melken som deles ut på skolen har vært utgått på dato.



Sykkel. FAU vil oppfordre alle til å følge Trygg Trafikk sine oppfordringer om å vente med
sykling til barna har tatt sykkelprøven på slutten av 4. Klasse.
Det er et sykkel-prosjekt på gang i kommunen, der Grinde skole skal være først til å teste
dette ut. Det er snakk om en kveld med sykkelverksted, sykkelløype, foredrag med politi/
trygg trafikk/ sykkelklubber. Dette vil utvides til å gjelde alle skoler etter hvert.

