Referat fra årsmøte FAU FBS 02.09.19.
Tilstede: Ann Elin Strømø (leder/2B), Linn Tove Strand (1.trinn), Anita Strømøy (2A), Silje Therese
Hettervik (3A), Birgitte Lie (3B), Heidi Clinton (4A), Tove Stølsvik (4B), Elisabeth Innvær (5A), Gro Elin
Våge (5B) og Randi Rokstad Rolland (7.trinn)
Referent: Tove Stølsvik.

Agenda:
1) Presentasjonsrunde.
2) Generell informasjon om FAU av leder. FAU er foreldrenes arbeidsutvalg og de som er valgt
inn i FAU skal representere alle foreldrene for det klassetrinnet. I dette utvalget kan foreldre
komme med innspill som videreformidles til skolen og skolen kan komme med innspill som
utvalget/foreldre tar stilling til.
FAU representantene administrerer Facebooksiden ‘’foreldregruppen FBS’’. Oppfordrer alle
foresatte til å følge denne.
FAU er registrert i brønnøysundregisteret.
3) Informasjon om FAU sitt årshjul 2019-2020.
4) Pågående saker:
Etter ønske fra skolen har alle trinn jobbet frem tiltak på hvordan problemer og utfordringer
utenfor skolen kan ordnes opp i hjemme, slik at skolen ikke er en arena for konflikter og at
verdifull undervisningstid går til konfliktløsning. Tiltakene som kom frem etter
foreldremøtene handlet om å ha lav terskel mellom foreldrene for å ta kontakt dersom det
oppstår konflikter. Det er bedre å ta utfordringen med en gang før det får utviklet seg. Gi
beskjed til hverandre og ha god kommunikasjon.
Denne saken fortsetter vi med dette skoleåret også, ved å diskutere aktuelle tema på
foreldremøtene.
Trafikk situasjonen rundt Steinsvik arena.
Rektorene på Frakkagjerd barneskole og ungdomsskole skal samarbeide tettere i forbindelse
med å utarbeide en rutine på best mulig overgang fra barneskolen til ungdomskolen etter
forespørsel fra FAU. Håper denne rutinen er på plass til våren 2020.
5) Nye saker:
Ønsker å jobbe for at forebyggende politikontakt i kommunen ev andre kommer inn i alle
klassene fra 4. trinn for å snakke om nettbruk og sosiale medier.
Når det gjelder nettverks tilganger på Ipad/pc er dette en bekymring for foreldre. Kan noe
gjøres for å begrense tilgangen generelt?
Busstidene for de minste barna som skal til Høie er ikke tilfredsstillende. Det å vente 30
minutter på busstoppet er for lenge for de minste barna. Hvordan løses dette til det beste for
alle?

6) Valg:
Ny leder: Ikke avklart. Ann Elin fortsetter inn til videre.
Nestleder: Ikke avklart.
Ny Kasserer: Silje Therese Hettervik
Ny TKFU (Tysvær kommunale foreldre utvalg) representant: Tove Stølsvik.
Ny SU (samarbeidsutvalg) representant: Ikke avklart.
Neste møte 21.oktober

