Referat fra FAU årsmøte
Frakkagjerd Barneskole kl 19.30
27.08.2018

Agenda:
1. Gjennomgang vedtekter. (Godkjent)
Kopier av vedtekter ble levert til alle representanter i FAU. Ingen kommentarer.
2. Møteplan
FAU Leder v/ Ann Elin Strømø har laget forslag til møteplan for det kommende skoleåret. Ingen kommentarer.
Om en ikke har anledning til å stille må en gi vara god tid før møtet.
3. Flytting av lekeapparater
FAU representant Vegard Fagerland har hatt ansvar for dette prosjektet. Dårlig med respons når en har prøvd å
få foreldre til å stille på dugnad. Vaktmesteren kan bistå og hjelpe men kun ut september. (Dette må gjøres
etter skoletid pga. elevene) Vegard sjekker opp om vi kanskje kan få hjelp fra eksterne da vi ikke får foreldre
nok til å fullføre på dugnad. (Arbeidslivsfag på ungdomsskolen, Vepro el.)
4. Valg av:
Kasserer FAU: Vegard Fagerland (med forbehold om godkjent søknad hos arbeidsgiver)
SU representant: Vibeche Nyland
Tkfu representant: Utsatt valg til neste møte.
(Tar kontakt med tidligere Tkfu rep. For å få forklart mer hva dette vervet er. Hvor mange år vervet er og ca
møteplaner osv. Dette må skrives inn i FAU sine vedtekter.)
5: Året som kommer; hva FAU ønsker å jobbe med:
 Julearrangement
 Tryggtrafikkdag 1-4 klasse? (Anita Strømøy og Ann Elin Strømø sjekker opp hvordan dette kan
gjennomføres)
 17 mai, Jane Havn Skrunes er representant fra FAU i 17 mai komiteèn i år.
 Skolen har 10års jubileum i år – skal FAU bidra med noe her? FAU leder sjekker opp med rektor.
 Overgang mellom barneskole til ungdomsskole – (sak åpen fra i fjor.)
 Belønning på foreldreundersøkelsen
6. Facebook gruppen: Foreldregruppen Frakkagjerd Barneskole
FAU tar ansvar for denne facebook gruppen og de som sitter i FAU gjøres til administrator. FAU leder lager en
liten «oppskrift» over retningslinjer over hvilke innlegg som er ok å dele på denne siden. Oppfordrer alle
foreldre til å bli medlem her.
7. It’s learning
FAU føler det er veldig variert hvor mye it’s learning blir brukt på de forskjellige trinnene og klassene. Hva er
tanken og planen her? Om kommunen har valgt å satse på dette programmet må det tas i bruk av lærerne.
Dette er et program som brukes både på ungdomsskole og videregående så absolutt en fordel at elevene får
kunnskap og opplæring i programmet.
Neste FAU møte vil bli 1. oktober 2018.

Jane Havn Skrunes
Referent.

