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MØTE FAU 25-11-2019
Sted: Utsikten 2 (Tore Austad)
Klokke: 20:00 – 21:30
Tilstede:
• Vibeke Birkeland Holthe
• Grethe Solberg Jonsdal
• Hanne Næss Kjøsnes
• Tore Austad
• Linn Eriksen
Referent: Tore Austad

1. GODKJENNING REFERAT 30/10-2019
•

Referat godkjent

2. INFORMASJON FRA MØTET I MKFU:
•
•
•
•
•
•
•

FAU Vikhammer ønsker tettere samarbeid med FAU Grendaskolen.
Tore tar kontakt med Helle og får navn og kontaktadresse på FAU på Vikhammerskolen
Ønsker at alle FAU skal ha årshjul.
MKFU informerer at kommunen vil kutte i tilskuddet til leirskole.
MKFU ønsker at foreldrene skal få kursing i hva Ipad brukes til.
MKFU undersøker om de kan samarbeide med SLT, men helt i oppstartsfasen.
MKFU ønsker at mobbeombud skal presentere seg selv for ulike FAU.

3. OPPDATERING AV VEDTEKTER
Skoleledelse har påpekt at følgende setning i FAU sine vedtekter §9 er feil
” En av skolens representanter i AU velges som leder av utvalget”.
FAU er enig og vil foreslå følgende endringer i vedtektene på neste årsmøte:
1: Endre teksten som følger
”En av skolens representanterne i AU velges som leder av utvalget”
Tore sender forslag til Guri og Helle for eventuelle innspill på forslaget.
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4. VALG AV KASSERER
I følge vedtektene skal FAU ha kasserer.
Leder foreslår at sekretær også er kasserer.
Kasserer i FAU blir Grethe Solberg.

5. INFORMASJON OM AU
AU har valgt leder og kasserer:
Leder:
Kasserer:

Ellen Sofie Bjørkli
Elizabeth Kimbel

6. SATSNINGSOMRÅDE 2019/2020
I tillegg til satningsområder diskutert i sist møte ønsker FAU å fokusere på:
•
•
•
•
•

Uteområde.
Skal skolens avdelinger (Vikhammer og grendaskolen) behandles som en skole.
Lærerdekning og hvor mange timer per uke har elevene.
Oversikt over resursallokering mellom trinn og mellom avdelinger.
Samarbeid med FAU på avdelingene på Vikhammer skole.

7. MØTEKALENDER
FAU diskuterer hvor mange faste møter man bør ha igjennom et skoleår:
•
•
•
•

Oppstartmøte i august med skolen.
Møter ca. andre hver måned i FAU.
Et møte per halvår med skoleledelse.
Antall SU møter er ukjent.
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8. EVENTUELT
•

•
•
•

FAU ønsker mer informasjon fra skolen.
o Skolemiljø, noe endringer siden sist.
o Kan be om info før hvert møte.
o Oppfølging på pågående arbeid.
Vibeke: Finne oversikt over lærernormer og krav.
Tore: Følg opp om Helsesykepleier har fast dag på Grendaskolen.
Tore: Sjekker med kasserer i AU hva beholdning er per dags dato.
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