Møtereferat FAU
Dato/tid: 29.11.2020 kl 18. Sted: Teams
SAKER
-

Saker fra skolen er rapport om skolemiljø, fagresultater, økonomi, antall elever,
undervisningsutstyr/PC’er. Dette blir det samme som jeg orienterer om på møtet i
Levekårsutvalget etter FAU møtet. Mer info om saken finner dere her:
https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/940875560/DmbMeeting/48

-

Egentlig skulle FAU og styresammensetning vært valgt tidligere i høst, men pga covid-19 så
ble det avtalt at forrige års FAU leder/nestleder kunne sitte inntil videre. FAU må se litt på
dette. Det er viktig for skolen og særlig elevene at vi har et godt fungerende FAU. Det hadde
vi forrige skoleår og jeg håper vi får til det de neste årene. FAU-leder og en representant til
fra FAU møter også i SU/SMU. Husk å ha en vara. Det vil bli et møte i SU/SMU før jul og to
eller tre mellom nyttår og sommeren. Endringer som skjedde forrige skoleår, var at SU/SMU
ble slått sammen slik at det ikke skulle bli så mange møter.

-

Saker FAU vil ta opp med skolen. Kan foreldre få se ukeplan uten å bruke elevens bruker.
Vanskelig å gjennomføre jubileumsfeiringa pga covid-19.

-

Saker FAU vil ta etter at rektor har forlatt møtet.

1. Nye møtetidspunkt: Torsdag 10/12 kl 1800, torsdag 4/2 kl 1800
2. Styret i FAU: Monica Magnussen fortsetter som leder, Nina Gretland fortsetter som
nestleder, Nina N. Kilen fortsetter som kasserer, Ann Helen Olafsen fortsetter som SU-repr.,
Trine Ørås vara SU (ny), forespørsel sendt til Silje K. Malkenes om å fortsette som sekretær
3. HA har vært i kontakt med leder og nestleder for FAU i forhold til å kommentere
kommunedirektørens budsjettforslag, og forslag om fådeling. FAU er i utgangspunktet
positive til fådeling da veldig små klasser ofte ikke er positivt. Med fådeling vil elevene i
større grad kunne samarbeide på tvers av trinn og spille på hverandre både faglig og sosialt.
FAU er opptatt av at skolen drives på en måte som gjør at de viktige funksjonene ivaretas og
til elevenes beste.
4. Arrangement: FAU vil forsøke å gjennomføre f.eks ny byttedag på nyåret dersom C19situasjonen tillater det
5. Tilbakemelding om at foreldre føler seg hørt og at det ikke er vanskelig å ta kontakt med
skolen og rektor
6. Vi oppdaterer FAU sine facebookgrupper for styret og foreldre
7. Saker til møte 10/12: Utemiljø på skolen (kan det søkes midler, settes ned komitè osv)
Saker til møte 4/2: 17. mai. I 2020 var ansvarsfordeling uklar og noe rotete, og vi ønsker at
17.maikomitè og FAU jobber på en mer ryddig måte i 2021

Ref. FAU Nina B. S. Gretland

