Møtereferat FAU 20. januar 2020
Referent:
Møtested:
Tilstede:

Anita Strømøy
Frakkagjerd barneskole
Linn Tove Strand (1. trinn), Ann Elin Strømø (2. trinn. Leder), Anita Strømøy (2. trinn),
Birgitte Lie (3. og 6. trinn), Birgit Strand (6b), Heidi Clinton (4a)

Evaluering av nissemarsj 12. desember 2019:
Det var mindre oppmøte enn tidligere og en må vurdere om en skal tenke på et alternativ
arrangement, gjerne i januar. Det er positivt med et arrangement som ikke krever mye planlegging og
organisering, men FAU har fått tilbakemelding på at det oppleves kjedelig og at det er for mange
andre arrangement i desember til at Nissemarsjen blir prioritert.
Nytt i år var at alle hadde med egen kopp, dette ble informert om i invitasjonen og på lekseplanene
og det fungerte bra.
FAU stiller spørsmål til om det bør være skolen, og ikke FAU som skal arrangere dette fremover.

Avslutning før jul:
FAU takker de foreldrene som stilte opp som ‘grøthjelpere’ på skoleavslutningen før jul.

Bom ved parkeringsplass:
Kommunen har informert om at det vil bli installert en bom på toppen av bakken. Denne kommer til
å være stengt hele døgnet, men åpner automatisk for biler over 6 meter (varetransport mm.) og
kommer til å ha en funksjon der en kan ringe et telefonnummer for å få den til å åpne.
FAU har ikke informasjon om når bommen kommer.

Foreldreundersøkelsen:
Det var 7. trinn som hadde høyest svarprosent og vinner årets 2000 kroner.

Jubileumsforestillingen ‘Verden er vår’:
Vi takker Tysvær Tannklinikk som har gitt pengestøtte til arrangementet slik at billettprisen kan
reduseres.

Informasjon til vårens foreldremøter:
 FAU representanter i 2., 4. og 6. klasse er ferdig med sin toårsperiode og må finne nye
representanter.
 FAU oppfordrer til at aldersgrenser på spill, film, sosiale medier mm. bør følges og at en bør
ha felles retningslinjer for dette i klassene.
Andre tema kan være sykling til skolen, bruk av lys og refleks.

Diverse:
FAU har fått tilbakemelding om at enkelte elever fra ungdomsskolen opptrer uforsiktig i trafikken og
på barneskolen sitt område og at elevene i småskolen er redde for å bli påkjørt av sykkel.
FAU kommer til å be rektor kontakte rektor på ungdomsskolen for å finne en løsning.

