Referat fra møte i FAU Mosvik skole og barnehage
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:

27. oktober 2016, kl 18 – 20
Mosvik skole, møterom
Morten Grande Berger, Karin von Køppen, Oddvar Kilen, Heidi M Aasløkk,
Karoline Røstvig, Bodil-Anita Olsen, Roger Sundseth, Kari Fjerstad, Rita
Aarnes
Tina Berg, Toril Alstad Damås

Saker som ble behandlet:
SAK 13/16-17
Godkjent innkalling/saksliste.
Gjennomgang av referat FAU møte 22.9.16
SAK 14/16-17
Bhg takker for traktorer. Høstkaffe vellykket. Grillhus på plass-nytt mål å fiffe
det opp.
Flere dugnader.
Foreldreundersøkelse/Utdanningsdirektoratets nettside(www.udir.no), for
barnehageforeldre; samarbeid/trivsel. Etter 1.nov. Styrer administrerer dette.
Skolen har hatt 4 musikkstudenter fra Nord universitetet i 14 dg. Har vært
fortrinnsvis i småskolen, men har hatt prosjekt ilag med mellomtrinnet-opp mot
åpen scene. Kommer tilbake 14 dg i februar 17.
Merhawi har vært på skolen til norsktrening en dg pr uke. Slutter.
Praksiselever;
Lene Maria Brødreskift/Aina Fossum vg2 barne- og ungdomsarbeider, skifter
på bhg/skole
Nasjonale prøver 5.kl ferdig.
Alle elever har fått FEIDE passord, slik at elevene skal kunne logge inn både
på skolen og hjemme. 5.kl er prioritert. Jobbes med de andre klassene.
Foreldre/foresatte skal også kunne logge seg inn.
Office 386 skal overta for It's learning.
Mosvik skole er pilotprosjekt. Tenkt kurs for foreldre etterhvert.
Skolen har 15 laptop'er.
Rektor jobber sammen med rektor Sakshaug og Utøy - folkehelse opp mot
ungene. Kurs for elever på mellomtrinnet. Trivselselever i friminuttene. Rettes
mot 5 & 6.kl.
Rektor jobber opp mot vedtak skolestruktur. Hvordan er samarbeidet pr dd og
hvordan skal det bli fremover. Skal ha dialogmøte med FOLK før jul.
Foreldreskole; rektor godt fornøyd med gjennomføringa.

BASIRODAG tirsdag 1. november 2016. Innsamling til fadderbarnet i Plan
Norge
.
Spm fra FAU; Frivillig sum? Organisering? Ungene jobbe for?
Rektor tar kontakt med Basirosjef og formidler tankene
SAK 15/16-17
Handlingsplan skoleåret 16/17
Spm fra rektor om refleks/mørkekveld skal slettes fra planen, da denne ikke er
blitt gjennomført de siste årene.
FAU ønsker å gjenoppta tradisjonen.
Handlingsplan godkjent.
SAK 16/16-17
Gjennomgått.
SAK 17/16-17
Mørkekveld
Gjennomføres 15.11.16 kl 17:30-19:30. Sted Framverran, gml. løype.
Fokus: REFLEKS
dette blir utvidet skoledag og obl.oppmøte for elevene. Avspasering siste dag
før sommerferien.
Lærerne stiller med poster, FAU resten.
Meny; pølse m/ brød. Hamburger.
Erik sponser kaffe. Røra sponser saft.
Kari prater med skoleeier i Framverran. Bodil-Anita tar kontakt med Trygg
trafikk/Veistasjonen vedr sponsing av reflekser.
Komité mørkekveld;
Kari-leder/kontakt opp mot skolen
Bodil-Anita
Karin
Elin
Kari
Karoline
SAK 18/16-17
Eventuelt
FAU ønsker juletre + juletretenning i skolegården, påfølgende dag etter
tenninga i bhg.
FAU kjøper inn lys til treet. -Kari kjøper lys/kvalitet.
FAU skaffer juletre+ jordanker/Morten og Roger ansvarlig.
Karoline kontakter rektor.
FAKKELMESSEKOMITÉ
Tina
Oddvar
Malin
Roger
Musikk v/utsalgssted.
Deleger til andre v/behov

KAFFELISTE til møtene
Bodil-Anita setter opp.
MOT
Uttalelse fra FAU -Karoline skriver et skriv.
* Handlingsplan mot mobbing?
Rutiner?
MOT i vg.skole - ungd.skole/hva får man, Hva innebærer dette?

Møtet slutt kl 20:00
Referent Bodil Anita Olsen

