Referat fra møte i FAU ved Jørstadmoen skole 18.8.20
Til stede: Kjetil Brandsar, Fatima Ismail, Mildrid Fyksen, Ole Turvoll og Stine Rybråten møtte som vara
for Randi Bull Enger
Forfall Bjørn Karsrud og Randi Bull Enger
1. Info fra rektor
‐

Gjennomføring av foreldremøte, valg m.m.

‐

Infomøte for nyvalgte klassekontakter og FAU‐representanter.

‐

Orientering om beredskapsplan for skolen. Tiltak knyttet til korona.

‐

Fadderopplegg for 1. klasse er vesentlig endret pga. korona‐situasjonen.

‐

Spørsmål om tapt svømming blir tatt igjen for trinna som mista svømming våren
2020 pga. korona? Ikke lagt opp til at det skal tas igjen pga. ressurser og tilgang.

‐

Skolen følger UDIR (Utdanningsdirektoratet) sin veileder ang. korona m.m.

2. Avklaring av hvilke årstrinn det er på plass nye representanter for FAU og vara. Er det ikke på
plass må det velges.
‐

Mange klasser nytter automatisk opprykk av vara. Dette er helt greit, da det kan
være praktisk mtp. og enkelt, men ønsker noen å stille til valg eller det kommer
«benkeforslag» bør det utføres valg mellom kandidatene.

FAU for det enkelte trinn må følge opp slik at ny FAU og vara kommer på plass så for som råd.

3. Trafikksikkerhetstiltak busslommer – utredning av trafikkfarlige busslommer. Det trengs en
helhetlig plan for busslommer i Lillehammer kommune. Vi jobber videre med å få inn en sak
på dette.

4. Utkast til nye vedtekter – Vedtektene ble gjennomgått. De legges fram som sak på årsmøte

5. Skolefotografering – det er innhentet priser fra Kirsti Hovde. Ariel Foto er konkurs. Spørsmål
om skolefotografering undersøkes nærmere.
6. Årsmøte
Det gjennomføres årsmøte 10.9.20 kl. 1900 på skolen. Saksliste vil bli sendt ut.
7. Det må på plass ny Revisor for FAU – Mildrid følger opp.
8. Eventuelt
‐

Ønske om å få ekstra svømming og at klassetrinnene som mistet timer pga.
korona blir prioritert.

‐

Ang. økonomi er det utfordrende å få god nok inntjening. Likviditeten synker. Det
må jobbes med muligheter for å forbedre dette det kommende året.

‐

Enkelte foreldre har tatt opp at det vises filmer og serier i matpausen på skolen.
Det er ønske om at man tar opp og drøfter om denne praksisen bør endres.
I mange hjem kjempes det med å redusere skjermbruken. Det tas opp at det ikke
er greit at man ser film/serier/gaming, når man spiser o.l. Da blir enkelte foreldre
møtt med argumentasjon fra barna, at det får de lov til på skolen. Dette er ikke
greit og eller enkelt å forklare.

Referent: Kjetil Brandsar

