Møtereferat fra FAU ved Åreppen skole
Dato: 19.09.19
Tid: Kl. 18:00
Sted: Åreppen skole
Tilstede: 5A, 5B, 6A, 4B, 7B, 6B, 3A

SAKER:

•

Sak 1: Presentasjonsrunde
FAU-representantene som var tilstede, presenterte seg.

•

Sak 2: Valg av styre og andre verv
Ikke alle verv ble fordelt på første møte, så resten må fordeles neste gang. Styret er
derimot det samme som i fjor.
Komplett oversikt over styre og andre verv i FAU kommer i neste referat.

•

Sak 3: Temaer/saker for FAU
Ønske om saker og prosjekter som FAU skal være opptatte av å få til inneværende
periode. Alle bes tenke gjennom dette til neste møte. Et tema som ble nevnt, er
miljø.

•

Sak 4: SFO
Det ønskes flere aktiviteter for barna som er på SFO. Må tas opp igjen på neste møte,
men det vil være naturlig at SFO-kontakt følger opp dette.

•

Sak 5: Turer
Det ble tatt opp hvilke turer FAU skal dekke for skolen. FAU sponser tur for 6. trinn på
våren før de skal på leirskole på 7. trinn etter skolestart med 300,- pr. elev. Det skal
søkes om midler fra FAU før turene avholdes.
6. trinn valgte å arrangere tur (telttur) høsten 2019 i stedet for våren 2020. Det ble
ikke blitt søkt om midler til denne turen på forhånd. Videre har 7. trinn planlagt
telttur i uke 39 og her har det blitt sagt fra lærer i den ene klassen av FAU skal dekke
buss. Dette var ukjent for oss, da søknad ikke er mottatt. Må derfor sjekkes opp av
FAU-leder.
Siden FAU dekker noen turer, ønsker FAU også tilbakemelding fra skolen om
evaluering av turene, hvordan de har fungert.
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•

Sak 6: Sykkelstativ
Rektor har sendt e-post til kommunen om dette, venter på avklaring.

•

Sak 7: Miljø 5. trinn
Det har kommet inn en bekymringsmelding fra foresatte om miljøet på 5. trinn. Det
bes om støtte fra FAU til å ta dette opp med ledelse.

•

Sak 8: Knagger og hyller
5. og 7. trinn mangler hyller og knagger til sko og yttertøy. Det ble nevnt på møtet at
det er mye ledig hos 4. trinn. Viktig å få på plass før vinteren setter inn. FAU-leder tar
dette videre.

•

Sak 9: SMU
SMU = Skolemiljøutvalget og SU = Samarbeidsutvalget
Det avholdes både SU-møte og SMU-møte den 8.10.19. SMU har møte først (alle fra
SU er med), deretter holdes SU-møte. Samme sammensetning (SU-representanter
med på SMU-møtet). Mulig FAU må stille med SMU-representanter, FAU-leder
kommer ev. tilbake til dette.

•

Sak 10: Møte med kommunen
Onsdag 25.09.19 skal representanter fra FAU og skoleledelsen på møte med
kommunaldirektør og områdesjef i Ullensaker kommune. Hovedtema er miljø og
dette er en oppfølging fra møtet som var i juni, der det ble lovet et oppfølgingsmøte
før høstferien.

•

Sak 11: Saker til FAU
FAU skal ikke ta enkeltsaker (saker om en elev), dette skal løses på et annet nivå.

•

Sak 12: Årshjul
FAU-representant for 4A lager årshjul sammen med FAU-leder. Skal være ferdig til
neste møte.

•

Sak 13: Årets arrangementer
Julearrangement 1. og 2. trinn
Ansvarlig: 2. trinn
Julearrangement 3. trinn
Ansvarlig: 4. trinn
Julearrangement 4. og 5. trinn
Ansvarlig: 5. trinn
(julearrangement for 3., 4. og 5. trinn holdes hver for seg samme dag)
Julearrangement 6. og 7. trinn*
Ansvarlig: 7. trinn*
Juleball 7. trinn*
Ansvarlig: 6. trinn*
17. mai
Ansvarlig: 3. trinn, med 1. trinn som støtte
Avslutning 7. trinn (med foreldre) Ansvarlig: 6. trinn
* FAU er usikre på om 6. og 7. trinn har arrangement sammen eller hver for seg, samt

hvem som er ansvarlige for arrangementet. FAU-leder holder tak i dette.
Kort om arrangementer: Gjennomføring av arrangementer er klassekontakters
ansvar, FAU er støtte.
Ved julearrangementer bistår FAU-representant for aktuelt trinn klassekontakter.
Man har et møte i forkant for å klargjøre oppgaver seg imellom. FAU har bla. ansvar
for sikkerhet under arrangementet og åpning/låsing av dører.
Til 17. mai bestiller 17. mai-leder mat og is fra Rema 1000. Viktig at mange stiller på
skolen både 16. og 17. mai. Det må holdes møte med Bakke skole i god tid, da det må
avklares togrute og korps.
Det må sendes innkalling til klassekontakter for å informere om arrangementer som
skal være i løpet av året. Dette kan være et festkomitemøte.
•

Sak 14: Bakkestafetten
Det har kommet mange spørsmål fra elever og foreldre om hvorfor Åreppen skole
ikke deltok på Bakkestafetten i år. Som et ledd i bedring av informasjon fra skolen,
bør årsak kommuniseres til i alle fall elevene for å unngå rykter ute til hvorfor man
ikke deltar. FAU-leder tar dette opp på neste SU-møte.

•

Sak 15: Årsmøte
Årsmøte holdes søndag 06.10.19 kl. 18:00. FAU-leder sender innkallelse når oversikt
over alle FAU-representanter er på plass. Referatet fra årsmøtet med signatur av
leder og nestleder skal sendes inn til Brønnøysund.

Neste møte i FAU: kommer dato på årshjul. FAU-møter må være rett før eller rett etter SUmøtene.

Camilla Rymoen Kaknes
Referent i FAU

