Referat FAU møte 20.03.2013
Tilstede: Per R. K, Jorid S, Mona O, Marlen , Katrine J, Astrid G
Meldt frafall: Raymond O, Synnøve N, Stien C, Mona B, Maria T, Camilla U

Sak 1.
Høring skoleskyss – FAU støtter forslaget fra OPoM 26.02 med en merknad: Det gis mulighet
til å søke om fri skoleskyss fra for eksempel 1 november til ut mars. Det gjøres oppmerksom
på muligheten til å søke fri skyss pga sykdom, funksjonshemminger el andre hensyn.
Se endelig vedtak gjort i kommunestyret 08.04.13

Sak 2.
Høring ferie for barn i SFO – FAU støtter forslaget fra OPoM 26.02.
Dette er kun en formalitet på bakgrunn av vedtaket i kommunestyrets vedtak 04.02.13

Sak 3.
Skolefrukt – FAU foreslår at alle får en halv frukt 3 gang i uka.

Alle disse sakene dreier seg om å spare penger. Alle monner drar og krever ei bevissthet om
hva vi betaler for og har mulighet for å spare inn på. Mange bruker ikke skoleskyssen, selv
om dette er betalt for og i et folkehelseperspektiv vil vi ha mer aktivitet i befolkningen. Dette
kan være et tiltak.
Noen klasser har mye frukt til overs, så halvering kan hjelpe til at vi sparer penger.
Ferieavviklingen er i samarbeid med barnehagen, så det måtte tilpasses tilbudet der.

Eventuelt.
a. FAU ønsker møte med OPoM om vikarbruk i skolen – hvilke regler og kriterier blir
vikarer innleid etter? – karakterer i klasser med mange vikarer? – kan vi organisere
vikarbruk bedre?

b. 17 mai arrangement – noen klasser er veldig få, hvordan kan vi sikre at vi har
ressurser til å gjennomføre arr? Klassene oppfordres til å ta dette opp på
foreldremøter.
c. Arrangementet «Voksne skaper vennskap» var planlagt til å være i skiuka, men pga
praktiske problemer kunne det ikke gjennomføres. Dette beklager FAU sterkt, fordi
arbeidsgruppa brukte ekstra tid og forberedelser, som endte i ingenting.
Det kan virke som om ikke alle lærerne hadde fått dette med seg og det er jo synd, da
initiativet kom fra rektor. Og vi ble enige om at foreldrene skulle planlegge.
Det er nå snakk i et arrangement i mai, muligens i forbindelse med dugnad (mulig det
må flyttes til juli, pga snøen).
FAU ber om at de voksne på skolen planlegger dette.
d. Sikkerhet for elevene ved skyss av foreldre til skolen på morgenen – farlige
situasjoner oppstår ved avstigning og kryssing av vei. Hvordan kan vi løse dette?
e. FAU ber klassene velge klassekontakter og vara på våren, slik at første møte i FAU
2013-14, kan holdes i midten av september 2013.
FAU leder vil dessverre forlate vervet, av helsemessige årsaker, på årsmøtet og ber
om at det skaffes en ny.

Vennlig hilsen
Siv Irene Larsen
Leder FAU

