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

24.03.14 kl. 18.00-20.00
Mosvik skole

Tilstede: Karoline Røstvig, Rita G. Aarnes, Lene Kristin Hansen, Ragnar Grande og Toril A. Damås,
Inger Merethe Oldervik, Bente Fossum, Renate Svenning og Gunhild Jenssen
Frafall: Silje Karlsen og Mariann Staberg
Sak 10/15

Sakliste godkjent.

Sak 11/15

Informasjon skolen

-

-

På fredag er det morgensang kafe
Det er ikke orden i trafikken før og etter skoletid, mange forlige situasjoner mellom elever og
biler/buss
Bussen kommer seg ikke frem da foreldre parkerer foran den
På uteområdet er det lite snø og det begynner å bli mildt, dette fører til mye gjørme og
ekstra skittent yttertøy. Det planlegges en slange som kan brukes til spyling av regnklær og
leker.
Barna savner noen av utelekene som står igjen ved kommunehuset. Blant annet sklie og
"hoppe-gyngen".
7.klasse har fått i oppdrag om å beise ferdig ute
Det er snakk om utleie av skolen, men her må det lages et reglement på hvilke regler som
gjelder og hvordan det skal vaskes opp. Det er også mulighet for at det til høsten blir en
kostnad på dette.
Informasjon fra barnehagen:

-

Det jobbes med påske
På fredag er det gul frokost med foreldrene mellom kl.08.00 og 10.00
Fokus på uteliv
I løpet av april skal det være foreldresamtaler
Fokus på samarbeid mellom skole og barnehage
Det skal være et temaforeldremøte i barnehagen, i regi av FAU. Temaet "barn og stress" er
aktuelt.

Sak 12/15
Gjennomgang av tidligere saker
- Ballbingen er i bruk og det går bra når det er tørt ute.

-

-

Dekket er ikke testet for norske værforhold, og det viser seg at det ikke fungerer når det er
vått/kaldt. FAU blir enige om å kontakte Roger Melting, for å høre om det er ok at dekke
fjernes
Turngruppa har fått innvilget midler til utstyr som trampoline mm. Hvis skolen og skal
bruke disse, må de delta på et sikkerhetskurs.
Utstyr som ikke skal brukes av andre, låses inn.
Mye av utstyret i gymsalen er utslitt, for eksempel springbrettet, mattene og rokeringene
Busskuret skal barnehagen få. På skolen skal det settes opp en levegg ved den ene
inngangen.
Drikkevannet er ordnet.

Sak 13/15
innsamling til neste pizzadag
- Forslag på å ta inn penger ved neste storforeldremøte

Sak 15/15
Planlegging av foreldremøte + dato
- Skolen kan ha tirsdag 21,april med tema "skole-hjem samarbeid"
- Barnehagen kan ha i slutten av April
Sak 16/15
Samarbeid skole-FAU; Dialog, ansvar og forventninger
- Det skal være gjensidig tillit og taushetsplikt mellom alle parter i FAU. Bruker man lukkede
grupper på facebook, må man tenke over hva man poster og skriver der. Sladder og
diskusjoner på nett, ikke bare bør, men skal ikke forekomme.
- Vi voksne er rollemodeller for barna
- Alle jobber for at barna skal ha det godt.

Sak 17/15
Eventuelt
- Det har flere ganger hent at barn ikke har kommet seg på buss/taxi etter skoletid. Her skal
den voksne som er ansvarlig sørge for at barna kommer seg på bussen, eller ta kontakt med
barnets foresatte for å høre om det er gjort endringer i planene. Foreldrene har og et ansvar
for å si i fra hvis det skal gjøres endringer med tanke på skoleskyss. Skal ikke barnet være
med skoleskyssen hjem, må det informeres om dette.

Ref. Karoline Røstvig

