Referat: FAU Møte Frakkagjerd Barneskole
mandag 2. november 2015
Til stede: Bill Clinton, Birgit Strand, Monica Jensen, Knut Åsmund Rolland, Leif Johan
Rokstad, Beate Mæland, Anne Gresvoll, Trond Notland
Ikke til stede: Elisabeth Hamnøy, Torill K. Kallevik, Annelin Steinsnes
Referat: Trond Notland
Neste møte: Mandag 7.12.2015
Saksliste:
1) Juleavslutning / grøtfest på dagtid
Rektor har sendt ut epost til FAU leder med spørsmål om FAU kan stille med personer til
avvikle arrangementet.
Forslag til dato er 21.12 i skoletiden. FAU legger ut melding på Facebook med forespørsel om
at folk melder seg. I tillegg legger hver enkelt klasse ut samme melding.
Ansvar: Bill lager melding og øvrige kopierer melding.
2) Juleavslutning kveldstid
Saken ble diskutert og det ble besluttet at FAU ikke ønsker å arrangere juleavslutning
utenom arbeidstid.
Ansvar: Bill sender epost til rektor om saken.
3) FAU – Ansvar i gruppen. Hvem har ansvar for hva, fordeling av rollene:
Leder av FAU må delta på alle SU møter. I tillegg er det behov for en kandidat til som stiller
fra FAU. Ann Elin Steinsnes ønsker ikke å ha denne rollen.
4) Facebook - Foreldregruppen side - Noen ting som bør tas opp fra denne gruppen?
Saker som skal tas opp i FAU skal ikke meldes inn via denne gruppen på Facebook men
sendes til respektive klassekontakter for viderebehandling. Alternativt kan saker sendes
direkte til leder av FAU. FAU ønsker at denne informasjonen blir lagt ut på alle klassers
ukeplan.
5) Skolebilder – Fovea
Det har kommet innspill om at ordningen er kostbar og ulike opplevelser av kvaliteten på
bildene.
Ordningen med selve fotograferingen er veldig effektiv og tar bort lite undervisningstid.
FAU ønsker å få opp noen alternativer i forhold til leverandør og løsning.
FAU ønsker også muligheten for å kunne vurdere alternativer der digitale kopier kan leveres
til rimelig pris.
6) Sykling til skolen
FAU ønsker å anbefale at elevene venter til etter gjennomført sykkelprøve før sykling til
skolen tillates.
FAU henviser også til Trygg Trafikk sin anbefalinger.

”Mange skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen, besluttet av skolens
rådsorganer der både foreldre og skoleledelsen er representert. Elevene får gjerne begynne å
sykle til skolen alene etter at ha gjennomført sykkelopplæring på 4. eller 5. trinn. Ved å ha
noen felles regler ivaretas alle elevenes sikkerhet.
Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet
trafikk. Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Anbefalingen skal ikke
brukes for å nekte foreldre å sykle sammen med barna til skolen.”
Kilde: https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/sykle-til-skolen/

7) Diverse:
a. Radon. Er det foretatt radonmålinger ved Frakkagjerd Barneskole?
FAU ønsker i tilfelle å få resultatene av testene fremlagt. Dersom det ikke foreligger slike
målinger ønskes beskrivelse av rutiner for denne type målinger og hvilke regelverk skolen er
underlagt i forhold til radionnivå.

