Årsmelding for FAU skoleåret 2017/2018
FAU har hatt 6 møter dette året. Starten av årets første møte i september ble avholdt felles
med AU i forbindelse med konstituering av FAU og AU.
Man har avholdt et felles foreldremøte for alle foreldre (skole og barnehage) i forbindelse
med rapport og sentrumsplanen for Vikhammer.
SU har ikke hatt møter dette skoleåret.
MKFU har hatt et møte i løpet av året

FAU

Årets FAU kom i gang ut i september og første møtet ble avholdt sammen med forrige års
leder Laila Solør. Asbjørg Mindnes (3. Trinn) ble valgt som leder for FAU dette skoleår.
Det er gunstig at årets første møte holdes tidligere på høsten da mange av frister for å søke
om tilskudd i ulike organisasjoner går ut i september/oktober. Noen frister er på våren og
det kan da arbeides med søknader i løpet av året.
Alle møtereferater er videresendt til kommunen som selv legger det ut på kommunens
hjemmesider.
Saker vi har arbeidet med:
Avklaring av vedtekter
Etter råd fra forrige FAU leder ba man om et møte med leder ved Vikhammeråsen
Grendaskole og avklarte hvilke vedtekter som gjelder. Disse ligger nå ute på hjemmesidene
til skolen.
Det ble oppfordret at foreldre som melder behov for SFO tilbud i ferier faktisk benytter det
man har meldt behov for. Det blir da lettere å planlegge bemanning i SFO.
Bekymringsmelding
Det har vært bekymring for læringsmiljøet hos et klassetrinn. Dette klassetrinnet har hatt
mange ulike lærere og vikarer gjennom sine år ved grendaskolen. Dette er tatt opp fra FAU
tidligere år. Samtidig er dette en vanskelig sak da forholdene er små og det fort blir personlig
framfor prinsipielt. Man har i utgangspunktet ønsket et møte med skoleledelse for å
diskutere det aktuelle, men man har valgt å utsette saken.
Sentrumsplan for Vikhammer
I sentrumsplanen for Vikhammer er det ulike alternativer for struktur av skoler og
barnehager i området. Et av alternativene er nedleggelse av Vikhammeråsen Grendaskole.
Det ble derfor avholdt et foreldremøte i januar der man presenterte sentrumsplanen der
også kommunalråd for oppvekst Ester Sandtrø informerte. Deretter ble det delt inn i to
foreldegrupper for å samle synspunkter fra foreldre. Et samlet ønske fra foreldre er å
beholde grendaskolen. Representant fra FAU har deltatt i møter i kommunen der
sentrumsplaner blir diskutert.

Informasjonskanaler
Foreldre opplever frustrasjon i at det er mange ulike kanaler der beskjeder både fra skole og
SFO gis; Zokrates, e-post, SMS, mobilskole. Andre foreldre ønsker ulike kanaler. Dette kan
foreldre fra hver enkelt klasse ta opp ved årets første foreldremøte siden det sannsynligvis
er ulike meninger.
Uteområdet
Status av sikkerhetstiltak etter tilsyn utført august 2017. Noe er utbedret, men fortsatt en
del utestående. Det er bedt om status for oppgradering av tiltak primo mai 2018, foreløpig
ingen svar fra skoleleder. Ber om at neste års FAU følger opp. Det har ikke vært dugnad i år
på grunn av stor dugnad og foreldreinnsats våren 2017.

