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

27.08.15 kl. 19.00-21.00
Mosvik skole

Tilstede: Karoline Røstvig, Rita G. Aarnes, Lene Kristin Hansen, Toril A. Damås, Morten G.
Berger, Renate Svenning, Tina Berg, Kari Fjerstad, Maria Myrabakk.
Frafall: Mariann Staberg, Randi Ø. Karlsen, Toril Alstad Damås.
Sak 34/15

Sakliste godkjent.

Sak 35/15
Informasjon skolen
- Mobilskole er nå i bruk, og det virker som at det fungerer som det skal.
- Det jobbes med å få tak i fallsand og sandkassesand så fort som mulig.
- Skolen har for tiden bare delvis vaktmester.
- Det har vært dugnad på biblioteket, og det har kommet opp lærret og prosjektor.
- Manifest mot mobbing – et kommunalt tilltak. Ut i fra dette skal det arrangeres
fellestime og «vennering»
- 15.09 blir det foreldremøte med tema «vennskap»
- Det jobbes med å få tak i kunstgress til fotballbingen.
- På skolen er det en transformator med advarselen «høyspent – livsfare» - Barne
klatrer på denne.
Sak 36/15
Møteplan
- FAU har gått igjennom møteplanen og det kommer en revidert utgave
Sak 37/15
Årsplan / tema for FAU
- Forslag for møteplan godkjent.
Sak 38/15
Gjennomgang av vedtektene for FAU
- FAUrepresentanter fra 1. 2. og 3. klasse skal sitte i FAU 2 år. På denne måten skiftes
ikke alle medlemmene ut hvert år.
Sak 39/15
Konstituering av FAU
- Leder : Lene Kristin Hansen
- Nest leder:Renate Svenning
- Sekretær: Morten G. Berger
- Kasserer: Mariann Staberg
- SU medlem: Karoline Røstvig, Morten G. Berger, Tina Berg og Lene Kristin Hansen

-

IKFU: Lene Kristin Hansen og vara Renate Svenning

Sak 40/15
Aksjon mot mobbing
- Dette gikk vi igjennom under sak 35
Sak 41/15 Eventuelt
- 1. juli ble det sent ut et brev om endret åpningstid ved SFO. Dette ble også vedtatt i
barehagen. Nye åpningstider var fra 06.30 – 16.00. I en bygd som Mosvik, hvor
flesteparten av innbyggerene er pendlere, blir dette et stort problem for
foreldre/foresatte. I løpet av sommeren har FAU jobbet med å få tilbake de tidligere
åpningstidene. På et møte 11.08.15 med FAU ble det vedtatt at barnehage og SFO
går tilbake til tidligere åpningstider, med enighet om at barn på SFO blir hentet i
barnehagen etter kl 16.00.

Ref. Karoline Røstvig

