Møtereferat
Referent

Karianne Aarøy

Sak

FAU møte 05 nov.

Møtested

Frakkagjerd barneskole

Dato

05. November 2018

Tid

1930

Tilstede

Ann Elin Strømø, Lene Romseland, Heidi Clinton, Tove Stølsvik, Thomas Økland, Geir
Stakkestad, Vegard Fagerland, Karianne Aarøy (vara), Gunn Kristin Lid Gåsland (vara),
Torleiv Fossum

Referat
Rektor har ordet:
Rektor presenterte Tysvær Kommune sin felles visjon for alle skolene.
Den nye visjonen er “Læring for livsmestring” for å skape en samlende skole, felles mål, skape fellesskap:
Visjonen skal trekke skolene mot felles mål.
Denne skal sørge for å ruste elevene for å håndtere opptur og nedtur, skape digital dømmekraft.
Skolens måte å sikre denne visjonen er:
Verktøy
Samarbeid
Fornuftig bruk av kritisk tenkning
Kildekritikk
Språk og kommunikasjon

Spørsmål stilt til rektor:
Kapasitet på svømmebussen: Svømmebussen på torsdagen har ofte for få seter, sånn at noen elever (i tillegg til
de voksne) må stå i bussen. Ved en plutselig bråbrems så sier det seg jo selv hvordan det kan gå
Det er skrevet avvik som er sendt oppover i systemet. Det er tatt kontakt med busselskap og gitt beskjed om at
hvis det er for få seter i bussen vil elevene som ikke har sete m/sele i bussen bli kjørt i taxi til/fra svømming.
Regning sendes busselskapet.

FAU kom med forslag til flere tiltak
Taxi
Ta det opp med den ansvarlige i kommunen for innkjøp av slike tjenester. Hvordan er avtalen med
busselskapet når tjenesten ikke blir levert, blir det betalt for en tjeneste som ikke oppfyller kravene.

Vakter i friminutt: Det var opplevd for lite vakter på baksiden i skogen.
Det ble referert til en spesifikk sak hvor dette kan være et problem. Det var høyt konflikt nivå men det var 2 vakter
til stede.
Rektor har tilrettelagt og lagt plan for hvordan de løser vakter i friminutt. Det er i gjennomsnitt 10-12 vakter ute i
alle friminutter inkludert de som har behov for individuell vakt.
TL aktiviteter er et positivt tiltak for å minske uro nivået i friminutt.
INFO heftet kom etter høstferien det synes FAU var litt sent.
Foreldre ønsker informasjon om hvordan skal første skoledag fungerer, hvor lenge en forventer at foreldre skal
være tilstede f.eks.

GRØT: Siste skoledag FAU må stille med 8 hjelpere for å servere grøt kl 08-11
1-4 kl kl 0930
5-7 kl kl1030
Mat og Helse (en liten tilbakemelding)
Veldig dårlig utstyrt i Steinsvik Arena, manglende utstyr i skuffer og skap. Her vil skolen ta en oppgang.

Andre saker i FAU
-

Gjennomført refleksdag

-

Lærerdag, FAU stilte med felles gave til lærerne

-

17 mai komite 2019. Første møte er gjennomført. FAU leder var deltaker i møte.

-

Innkjøring ned til Steinsvik arena og skole: Bommen nede var låst i går som den skal. Steinsvik arena
skal informere alle sine brukere om forbud med å kjøre ned. Stegaberg IL har lagt ut info på alle sine
sider om innkjøringsforbudet.

Foreldreundersøkelse skal gjennomføres ila året. Her må FAU bidra til at alle må levere inn.

Julearrangement 13 desember nissemarsj gjennomføres som kopi av i fjor.
3A kl varm saft
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-

3B kl kakao og 4A/B kl kakao
FAU holder kakemenn bestilles 500 kakemenn glutenfritt alternativ pepperkaker, innkjøp gjøres av
økonomiansvarlig.
Lysbryter til utelys må skaffes tilgang til
Skolekorpset blir spurt om å spille her ved skolen.
Geir Stakkestad fikser juletre og strøm.
Heidi Clinton tar på seg ledervervet denne dagen
Arrangementet starter kl 17 Nisse lue som antrekk
FAU møter kl16 for rigging av utstyr. Alle stiller, hvis en ikke har mulighet må en få andre til å stille for seg.
FAU ønsker å ta værforbehold.

NESTE FAU 28 januar kl 1930
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