Referat fra FAU Frakkagjerd barneskole
1.oktober 2018 kl 19.30
1. Infosak – inneklima i brakker
Ang inneklima så blir det montert solfilm utenpå vinduene for å dempe varmen.
2. Plan for overgang barneskole - ungdomsskole
Rektorene er enige om å jobbe sammen om å utarbeide en felles plan for overgang
fra barneskole til ungdomsskole.
3. Innkjøring forbudt til skolen/arenaen
Ann Elin har tatt bilde av det nye skiltet. Dette legges ut på facebook gruppen. Ann
Elin sjekker om Elisabeth Brekke Førland kan sende info om dette videre til brukere
av Steinsvik Arena.
4. Julearrangement
Det er kommunisert ulike ting i foreldremøtene, alt fra at det ikke er blitt informert
om til at FAU arrangerer tidenes juleverksted. FAU arrangerer en nissemarsj
13.desember med noe å bite i og noe program. FAU ønsker at
rektor/skoleadministrasjon stiller på dette, selv om det ikke er et obligatorisk
arrangement.
5. Tysvær kommunale FU
Det er behov for en representant i Tysvær kommunale Foreldre Utvalg. Møter ca
annenhver måned. TK-FU har påvirkningskraft på kommunen. Thomas Skjelbred
Økland tar på seg dette vervet, men ønsker kun å sitte i 1 år. Innspill om å få inn
informasjon om dette i vedtektene for FAU slik at man har mer informasjon i neste
runde.
6. Åpen dag
Åpen dag på skolen 8.november 17.00-19.00. Kommer mer info fra skolen. Ikke for
småsøsken. Alle barn stiller med minst en voksen. FAU er forespurt om å ordne
kveldsmat. For å ikke legge merarbeid til noen og unngå matsvinn, ble vi enige om at
elever og foreldre tar med hver sin matpakke med drikke.
7. Vaktordning i friminutter
Fått inn en sak ifra 6.klasse ang vaktordning i friminuttene. Foreldre har spilt inn at
det er lite vakthold i friminuttene. Dette er meldt inn til rektor.
8. Infohefte
Det skal sendes ut et infohefte i disse dager, med skolerute, kontaktinfo, mm. FAU
mener at denne informasjonen gjerne kan komme ved skolestart.

9. Refleksaksjon
Rektor ønsker at FAU arrangerer en refleksaksjon. TKFU arbeider med en ordning for
dette for hele kommunen, inkludert sykkel-kontroll om våren.
10. Lekeapparat flytting fra Frakkagjerd gamle barnehage
FAU har bestemt å bruke penger på dette. Vegard holder gangen i denne saken.
Vegard var ikke tilstede i dette møtet.
11. 7.klasse avslutningstur
Det ble foreslått fra foreldre i 7.klasse at det etableres et fast opplegg/ fast
destinasjon for denne turen slik at det ikke blir veldig stor forskjell fra år til år. FAU
anbefaler lokale løsninger. Pengene setter grenser for hvor heftig opplegg man kan få
til.

Neste møte i FAU blir 5.november kl. 19.30
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referent

