Referat FAU-møte 02.02.16
Tilstede: Bill Clinton, Birgit Strand, Knut Åsmund Rolland, Torill Karethe Kallevik, Anne Gresvoll,
Beate Mæland, Elisabeth Espeset Hamnøy, Leif Johan Rokstad, Monica Endresen Jensen, Annelin
Voraa Steinsnes
Sak 1 Foreldremøter
Det skal holdes foreldremøter i alle klassene i løpet av februar. Det ble satt opp forslag fra FAU hva
som bør tas opp på foreldremøtene fra oss.






FAUs meninger om endringen i regel om sykling, vi støtter skolens forslag om å følge trygg
trafikks anbefalinger om sykling til skolen.
Kjøring til og fra skolen. Det er ikke lov å kjøre ned til skolen før kl 17 om ettermiddagen.
Barna skal slippes av ved parkeringsplassen oppe med barnehagen, evt må foreldre parkere
der og følge barna ned til skolen. Vi har altfor mange barn i omløp til at det er trygt å kjøre
ned i skolegården. Det jobbes på politisk nivå med hvordan trygge denne veien.
Valg av klassekontakt/FAU. En velger annethvert år klassekontakt/FAU-representant og en
sitter for 2 år.
Minner om at det er lov å ta kontakt med klassekontaktene/ FAU om det er noe en ønsker å
ta opp.

Det ble i tillegg tatt opp at det har vært ulike tilbakemeldinger på det nye oppsettet til
foreldresamtaler, noen har opplevd stor variasjon i fokus på fag i forhold til sosial kompetanse.

Sak 2 SFO
FAU har etterlyst en målsetting/ årshjul for SFO. Det blir foreldremøte for alle foreldre som har barn i
SFO 23. februar der det vil bli fremlagt ny organisering av SFO. FAU får et møte med SFO-leder i løpet
av den første uke i mars.

Sak 3 Skolebilder
Det har kommet anbud på skolebilder fra flere fotografer. FAU tar en avgjørelse om vi beholder
FOVEA eller prøver ny fotograf til neste år. Avgjørelsen tas nærmere sommeren, da vi venter på flere
anbud.

Sak 4 FAU-representant til 17.mai-komiteen
17.mai-komiteen ønsker et medlem fra FAU med i komiteen som bindeledd mellom komiteen og
FAU. Monica Endresen Jensen er vår representant.

