REFERAT FRA ÅRSMØTE OG FAU MØTE MANDAG 7. SEPTEMBER 2015.
Tilstede: Olaug Nyland, Elisabeth E. Hamnøy, Torill K. Kallevik, Leif Johan Rokstad, Anne
Gresvoll, Beate Mæland, Birgit Strand, Monica Jensen, Rektor, og avtroppende leder
Vanja Osmundsen. Avtroppende representanter Harriet R. Hove og Iren Olden var også
tilstede.
Årsberetning ble lest opp, se vedlegg.
Maillister ble oppdatert. Taushetserklæringer signert (representanter som ikke har
signert dette må gjøre det ved neste møte).
Vanja informerte om hvordan styret har jobbet siste 2 årene. Årshjul, konrakter,
referater osv. vil overleveres til ny leder.
Sak
1 . Valg av ny leder

2. Informasjon fra
rektor/ Skolens
ordensregler

Konklusjon/Vedtak
Ingen av de fremmøtte meldte seg frivillig.
Bill Clinton hadde på forhånd meldt forfall til
møtet, men gitt beskjed om at han kunne
stillle som leder om ingen andre meldte seg.
Bill Clinton ble herved valgt som ny FAU
leder.
Torill K. Kallevik meldte seg som ny
TKFU-representant.
Skolen har nå mer enn 260 elever, og har fått
på plass to nye moduler. Det er nå ett ledig
klasserom i skolebygget.
Skolen er nå med i PALS-programmet. Dette
er et omfattende program som går over flere
år, og skal være forebyggende mot mobbing
og dårlig miljø. Alle lærere/voksne skal
”samkjøres” i måten å jobbe/snakke på.
Skolen er positiv til dette prosjektet som tar
mye tid og planlegging! Skolen skal reise på
seminar i november (derfor
planleggingsdager). Elevundersøkelser har
vist at noen av elevene har svart at de har
blitt mobbet på skolen. Skolen jobber derfor
aktivt med miljøet. Nylig hatt
”vennskapsuke”. Nye Trivselsledere er valgt,
disse skal på kurs på torsdag.
Det har vært mye hærverk rundt skolens og
barnehagenes område. Skader for over 100
000 kr. Verst etter helger og ferier.
Kommunen og politi er involvert.
Kameraovervåkning vurderes. Politi har
drevet forebyggende tiltak ved å være på
besøk i klasser i ungdomsskole. Politi er bedt
om å patruljere i området. Foresatte/foreldre

Ansvarlig
Nytt styre

Annelin
Steinsnes er
med som
foreldrerep.

ved FBS oppfordres til å melde i fra til politi
om de oppdager herværk. Elevene må låse
syklene sine!
Det er nå nye forskrifter som sier at
foreldrene selv kan avgjøre om elevene kan
få sykle til skolen. Skolen har fortsatt ansvar
for forsikringen om eleven blir utstatt for
skade på skoleveien.
Det er endringe i opplæringsloven som går ut
på at den som mobber må skifte skole
istedenfor den som blir mobbet.

Det kommer et høringsdokument på nye
ordensregler. Disse skal være felles for
alle skolene i kommunen. Dette er til
behandling hos rådmannen. Når det er
klart 16 september blir det sendt ut til
alle FAU ene via rektor. FAU lager en
høringsuttale med frist 30.september.
3. SFOHøringsforslag

Rektor informerte om at rådmannen har
utsatt denne saken. Tas opp i
levekårsutvalget 18. November? Målet er å få
billigere og et bedre SFO-tilbud i kommunen.

Må tas opp
ved neste
møte!
Tas opp ved
neste møte!

Dette er til behandling hos rådmannen.
Når det er klart 16 september blir det
sendt ut til alle FAU ene via rektor. FAU
lager en høringsuttale med frist
30.september.
4. Fau ha ansvar for Formannskapet har utfordret kommunens
høstens TVFAU-er til å skaffe bøssebærere til aksjonen
innsamlingsaksjon? som er 18. oktober, ca. klokken 15:00. Dette
året går inntektene til Regnskogfondet. FAU
tar utfordningen! Anne Gresvoll har vært på
info.møte i kommunen.
Hver representant skaffer 2 bøssebærere fra
hver klasse. En må ha navn, adresse og
mailadresse til de som melder seg til
oppdraget.
5. Møteplan
Neste møte blir på skolen, mandag 21.
september klokken 19:30.
6. Eventuelt
Sak til neste møte: Gym.timer som går ut pga
div. Arrangement i Sysco Arena. Be skolen
føre oversikt over utgåtte skoletimer?

Hver
representant
sender info.
om
bøssebærer
innen 1.
oktober til
Anne
Gresvoll.
Torill sender
innkalling?
Tas opp ved
neste møte!

