Referat fra FAU møte.
Torsdag 14/2 klokka 17:00

Tilstede: 1. trinn: ingen, 2. trinn: Silje Lorentsen og Sigrid Ulvin, 3. trinn: Mari Manka, 4. trinn: Hege
Beate Skjelvan, 5. trinn: Wenche Smistad 6. trinn: ingen, 7. trinn: Lars Kvam

Sak nr. 12-18/19 Trivselslederprogrammet: Info fra Torhild om programmet. Skandinavias største
program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen. Elevene som blir valgt som
trivselsledere får kursing, for så å lede aktiviteter i enkelte friminutt. Har hatt noen utfordringer i
forhold til ensomhet (ref. trivselsundersøkelse), dette er et av tiltakene for å forebygge det. Skolen
har nå meldt seg inn, og er ikke avhengig av økonomisk støtte fra FAU, men setter pris på det. Koster
ca 22 000 kr. i året.
Vil FAU gå inn å støtte dette? Vi er positiv til at de har bestemt seg for å gå for dette, og har gitt oss
konkret informasjon. Vedtak: vi støtter trivselsprogrammet med 10 000 kroner til oppstart.
VI ønsker tilbakemelding på elevenes trivsel/utbytte av programmet. Dersom vi skal fortsette å støtte
kommende år, tenker vi at pengene skal øremerkes utstyrspakker (ikke kursavgift).

Sak nr. 13-18/19 Storforeldremøte: Kommet inn to forslag fra foreldre (Trygve Børve og Bernt Erik
Sandnes). 2 storforeldremøter til høsten booket av kommunen; Trygve Børve (livsmestring, dato
ukjent)) og Åsne Midtbø Aas (Dysleksi Norge, 12. august). Vedtak: Vi arrangerer ikke noe eget
storforeldremøte.
Sak nr. 14-18/19 Høringsuttalelse fra FAU: Ferdig fra FAU. Legges ut på klassesidene.
Sak nr. 15-18/19 Retningslinjer julehilsen: Synes vi burde hatt en felles bestemmelse for hvem
man skal gi til. Vedtak: Gave/oppmerksomhet gis kun til kontaktlærer(ne), ca pris 200.
Enstemmig vedtatt.
Sak nr. 16-18/19: Registrering av FAU som org: Utsatt til høsten, når det er nytt styre.
Sak nr. 17-18/19: Innkomne saker:
- Informasjon fra Torhild: Leirskole for 6. trinn, 4. juni. Utbedring av do må være i orden til da.
Lars Kvam setter sammen en gruppe som får overblikk om hva som skal gjøres. Egen
arbeidsgruppe må opprettes ganske snart. Skolen dekker kostnader.
- Møteplan for hele året spikres på første møte.
- Vi skulle også hatt et felles skriv/smørbrødliste til de som tar over som foreldrekontakter, som
blir delt ut ved første FAU møte høst, der bl.a. slike vedtak blir informert om.
- Vedtektene er gamle, og må gjennomgås/revideres.
IKFU:
Nytt orden- og oppførselsreglement skal vedtas i kommunen. Overgangen fra barneskole til
ungdomsskole oppleves som veldig stor, og det er en utstrakt bruk av anmerkninger uten at
foreldre informeres. Vi blir enige om å bringe saken inn til Torhild, som evt. kan ta det videre i
rektormøte.

