Referat fra årsmøte i Foreldrerådet ved Vikhammeråsen
Grendaskole skoleåret 17/18.
Dato: 19.06.18
Sted: Vikhammeråsen Grendaskole
1. Konstitutering av møtet:
Ordstyrer: Asbjørg Mindnes
Referent: Lene Munkeby
Registrere stemmeberettigede: 8
2. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen er godkjent.
3. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingen for FAU
• Møtevirksomhet:
- FAU har hatt 6 møter skoleåret 17/18 (1. møte avholdt i september 2017)
- Det er avholdt ett felles foreldremøte (Orientering om sentrumsplanen for
Vikhammer)
- SU har ikke har møte – skal ha møte 20.06.18, kl. 14.30
- MKFU – ett møte
• Saker det er blitt jobbet med:
- Gjennomgang av vedtekter
- Sak meldt fra skolen/SFO om viktigheten av at elevene som er påmeldt SFO
i ferier benytter plassen
- Bekymringsmelding vedrørende læringssituasjon, spesielt knyttet til årets 4.
trinn. Bekymringsmelding ble ikke sendt.
- Saken det er blitt jobbet mest med er Sentrumsplanen for Vikhammer som
også omhandler barnehage og skole struktur. Her blir spørsmålet reist om
nedleggelse av Grendaskolen. FAU mener at det beste er å beholde
Grendaskolen.
- Det er blitt tatt om dette med de ulike informasjonskanalene skolen brukes.
Disse oppleves og brukes forskjellig og det viser seg å være avhengig av
den enkelte lærer
- Skolens utemiljø. Det er ikke blitt gjort mye med uteområdet skoleåret
17/18. August 2017 ble det fremlagt en sikkerhetsrapport om uteområdet og
hvor feil og mangler ble klassifisert. FAU leder har to ganger etterspurt til
skoleledelsen om status på dette arbeidet. Har ikke fått svar på
henvendelsene. Ber om at FAU for skoleåret 17/18 følger opp dette videre.
4. Godkjenning av regnskapet
Fravær av kasserer vanskeliggjør godkjenning av regnskap. Viktig at kasserer er
tilstede ved fremtidige årsmøter. Årsmøte gir FAU tillatelse til å godkjenne
årsregnskapet for skoleåret 17/18 ved første møte høsten 2018.

5. Valg av FAU leder
a. Strykes. Gjøres på første FAU møte til høsten
6. Valg av revisor
a. Strykes. Gjøres på første AU møte på høsten
7. Innspill til AU til bruk av oppsparte midler
• FAU vil følge opp at det taes tak i den tilstandsrapporten på uteområdet på
skolen fra høsten 2017 før man tar videre stilling til hva oppsparte midler kan
brukes til
• AU er blitt spurt om å bidra med noen midler til ferdigstilling av ballbinge. Det
er enighet om at FAU støtter at noen av de oppsparte midlene kan gå til det.
• Tilskudd til videreføring av sangpedagog i barnehagen – støttes
8. Behandling av innkomne saker og øvrige saker ført opp på dagsorden
Ingen innkommende saker
9. Regnskapet fra AU legges fram
a. Strykes da det er dekket under pkt 4.

