Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole 7/10-19
Tilstede: Kjetil Brandsar, Lena Dalen(vara for Fatima Ismail), Bjørn Karsrud, Mildrid
Fyksen, Randi Bull Enger og Monika Holje.
Sak 1: Informasjon fra skoleledelsen/årshjul:
• Rektor var ikke tilstede, så denne saken flyttes til neste møte i FAU.
Sak 2: Styret vedtar å gi styreleder Kjetil Brandsar og kasserer Mildrid Fyksen signaturrett
hver for seg:
• Styret vedtar å gi disse to prokura hver for seg.
• Styreleder får ellers alle nødvendige fullmakter til å foreta aktuelle registreringer i
Brønnøysundregisteret.
Sak 3: Utvalg som må på plass:
• SU(Samarbeidsutvalget) og SMU(Skolemiljøutvalget): Disse samkjører møtene
sine. Kjetil blir med i begge utvalgene. Lena Dalen tar på seg verv i SMU som
foreldrerepresentant. I SU har Randi takket ja til å være med som representant for
FAU. En av oss andre i FAU stiller opp dersom disse ikke kan stille.
•

KFU(Kommunens foreldreutvalg): Kjetil stiller som representant på vegne av FAU
ved Jørstadmoen skole. En av oss andre i FAU stiller dersom han ikke har
anledning.

•

Trafikksikkerhetsutvalget: Monika Holje stiller som representant i dette utvalget. I
tillegg skal vi spørre om de som tidligere har sittet tar gjenvalg. Bjørn Erik
Strandheim har i forkant av møtet takket nei til dette.

Sak 4: Bør sakslista til FAU-møtene legges ut før hvert møte?
• Ja, FAU syns det. Dette sikrer enda større grad av informasjonsflyt. Foreldrene kan
også komme med innspill til aktuelle saker.
Sak 5: Tiltak som gjør treffkveldene mer attraktive for 6. og 7.klasse:
• Temakvelder kan gjøre det mer attraktivt å komme.
• Vi ønsker å sette Elevrådet på saken slik at de kan komme med forslag til hva som
gjør det mer fristende å møte opp på kveldene.
• Kjetil tar saken videre med skolen, slik at Elevrådet kan komme med innspill.
• Jo flere, jo bedre :) FAU har kun inntekter på inngangspengene. Det som handles i
kiosken er det ingen fortjeneste på.
Sak 6: Skolejoggen/Unicefjogg:
• FAU ønsker at elevene deltar på dette hvert år. Det er en fin ting å ta med seg
videre i livet, at man har løpt, samlet inn penger og gjort en innsats for andre som
trenger deres hjelp og støtte.
• FAU gir tilbakemelding på dette til skoleledelsen, at dette må være noe som
prioriteres å få gjennomført hvert år.

Sak 7: Skolefotografering:
• FAU tar opp dette med skoleledelsen. Vi ønsker å se på andre alternativer enn Ariel
Foto pga at flere har uttrykt misnøye med dette selskapet.
• FAU ønsker at vi ser på andre tilbydere, gjerne velge en lokal aktør, for eks Kirsti
Hovde.
Sak 8: Manglende fakturaer og kvitteringer:
• FAU mangler fortsatt kvitteringen på innkjøp av pølser til 17.mai 2019.
• Vi har heller ikke fått faktura på skoleturen til 7.klasse.
Sak 9: 17.mai:
• Brukerundersøkelsen som ble utført i vår viser at det er delte meninger på hvordan
feiringen skal foregå. Det er likevel et knapt flertall som heller mot at Jørstadmoen
skole skal feire på skolen, og ikke i byen. Det er dette resultatet vi i FAU bygger
videre på.
• I tillegg til resultatene som allerede foreligger, har FAU drøftet at familiene til de
som nå går i 1.klasse får mulighet til å delta på undersøkelsen, siden de ikke
hadde begynt på skolen enda i vår.
• I tillegg var det svært liten svarprosent fra barnehagene, det vil si
Lundgaardsløkka, Jørstadmoen og Buvollen. Dette har mye årsak i at den ikke ble
anonymisert og at mange derfor ikke ønsket å svare. De vil få ny mulighet.
• 17.mai-komiteen iverksettes januar 2020, FAU ønsker derfor å prioritere å jobbe
med dette fremover på de neste møtene.
Sak 10: Eventuelt:
• Vara: Vi må få inn en vara til FAU fra 6. klasse, vi mangler fortsatte en representant.
For 5.klasse har Håkon Rustad takket ja til rollen som vara. For 1.klasse har
Karoline Aasen Bakken takket ja til rollen som vara.
•

Rekruttering til skolekorpset: Torill Granli, representant for skolekorpset, har
forespurt om hun kan komme på et par treffkvelder med instrumenter slik at barna
kan prøve disse. FAU har drøftet saken, og konkludert med at vi ikke synes
treffkveldene er noen egnet arena for dette. Vi kaster derfor ballen videre til skolen,
og håper skoleledelsen stiller seg positive til at dette kan gjøres en liten stund i
løpet av en skoledag. Da er alle elevene tilstede, og sikkert motiverte for å gjøre
noe annet enn de vanlige skolegreiene.

Neste møte i FAU er mandag 4.november 2019.
Referent: Monika Holje

