Referat fra FAU-møte for Mosvik skole og barnehage
Tidspunkt:
Sted:

22.01.15
Mosvik skole

Sak 1

Sakliste godkjent.

Sak 2

Informasjon fra skolen
- politisk streik onsdag 28. Januar på Verdalen. Streiken starter kl 14.00
- 2.-4 klasse har kulturkompis frem mot vinterferien
- Oppstart med foreldresamtaler – skal være ferdig til vinterferien
- Innskrivning av skolestartere – 7 stk.
- Bokdag siste fredag før vinterferien. Info kommer senere.
- Fellessamlinger hvor det tas opp ting som angår fellesskapet.
- Aktivitetsplan ligger på hjemmesiden under informasjon
- Det er lufta et prosjekt med tema friluftslivets år.
- Bra resultat på elevundersøkelsen som ble tatt sent i høst. Positive og motiverte
elever som trives på skolen. Dette legges frem på storforeldremøtet.
- Elevrådet har jobba med vennskap i høst. Laga vennelover som skal
representeres for klassene fredag
- Møte med ppt førstkommende tirsdag, ang skolemiljø.

Sak 3

Informasjon fra barnehagen:
- Det har begynt 5 nye barn + 1 til som begynner 1.mars. Barn i alle aldre
- Har en langtidssykemelding, og det er blitt satt inn vikar i 60% stilling.
- Barnehagen jobber også med vennskap
- Barnehagedagen er 10.mars – temaet blir friluftslivets år. Dette skal foregå ute,
og informasjon sendes ut.
- Totalt 27 barn.

Sak 4

Parkering i barnehagen
- Det er kommet inn en sak om at ansatte parkerer ved inngangen til barnehagen.
Toril snakker med de ansatte om dette.

Sak 5

Diverse info/saker
-

Møtedatoer vår 2015
o Februar
o Mars – Torsdag 19.3
o April – Torsdag 23.4

o
o
-

-

-

Mai – Torsdag 28.5
Juni – Torsdag 18.6

Klassepermer
o Ny løsning hvor FAU representant og klassekontakt har en perm hver.
Ny årsplan
1-4.klasse organiserer mørkekveld i nærmeste fremtid
Det er blitt bestemt at rektor tar informasjon fra skolen på slutten av møtene, da
dette tar mye id og at det blir for lite tid til de andre sakene.
Mariann har fått til ei ordning med nærbutikken om å få regning på varer som
blir kjøpt.
Oppfølgingsmøter mellom FAU-leder og rektor. Disse blir enige om når det blir.
Lite innleie av vikarer på skolen ved fravær.
o Det er snakket med IKFU
o Loven sier at det skal leies inn ved fravær
o Elevene går glipp av mye undervisning. Det blir mye frilek, klassene blir
slått sammen, elevene får bestemme selv hvor de skal være, gymsal
istedenfor svømming etc.
Rektor forklarer
o Det er ingen/lite vikarer og ta av.
o Det blir annerledes undervisning, men de følger ukeplanen
o Bedre å leie inn noen som er kjent
o Stor utfordring på budsjettet
Storforeldremøte i hele kommunen tirsdag 7. April.

Ref. Silje Maria Karlsen og Karoline Røstvig

