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Møtereferat fra FAU ved Åreppen skole 
 Dato: 14.11.2019 Tid: Kl. 18:00 Sted: Åreppen skole Tilstede: 6B, 1C, 2A, 1B, 1A, 5B, 2B, 7A, 5A, 3B, 4B, 6A     
SAKER:   

 Sak 1: Julearrangement v/ festkomiteen Tiltenkt arrangement for 1. og 2. trinn den 24. november må flyttes pga. misforståelser. Se ny dato i sak 2.  Har hatt eget møte med klassekontaktene og fått landa arbeidsoppgaver m.m. Minner om at julearrangement for 3., 4. og 5. trinn holdes 8. desember hver for seg. Handleliste fra klassekontakter må være klar senest 2 uker før da den må være levert til Rema 1000 i god tid før arrangementet.  FAU står for bestilling og handling.  
 Sak 2: Sette dato for arrangementer i januar 6. og 7. trinn: torsdag 16. januar 1. og 2. trinn: søndag 12. januar. NB: påmeldinger må være klart i desember siden skolestart etter jula er mandag 6. januar og det er liten tid til påmeldinger da. Handleliste fra klassekontakter må dermed være klar før jul, slik at FAU får sendt inn bestilling til Rema 1000.  
 Sak 3: Forslag til arrangement FAU-leder har mottatt et forslag til arrangement fra et FAU-medlem, som har gjort litt research rundt arrangementer, da fokus på det sosiale har vært aktuelt på FAU-møter denne høsten. Forslaget er å arrangere løp/stafett der elever og familie løper så mange runder man vil og donerer penger for antall runder man løper. Pengene vi får inn skal gagne elevene, og kan brukes til å kjøpe nye leker etc.  Forslaget ble mottatt positivt og det ble også foreslått å arrangere denne stafetten sammen med sommeravslutningen. Avstemning på møtet: flertall JA  



 Sak 4: SU-møte tirsdag 12.11.19 Nyansatt rektor ved Åreppen skole deltok på dette møtet. Han er spesielt opptatt av hjem-skole-samarbeid og ser frem til å starte i stillingen på nyåret. Det ble også satt nytt styre i SU. Frem til nå har rektor vært leder, men det er ikke lov, jf. setterektor. Rektor kan kun være sekretær.  
 Sak 5: SFO-representant Ikke noe påbegynt der pga. fokus på julearrangement. For å få fordelt verv og arbeidsoppgaver blant FAU-medlemmene, ble det enighet på møtet om at FAU-kontakt fra 1A overtar vervet som SFO-representant. Dette er et verv FAU har oppretta og det er SFO-kontakten som tar initiativ mot SFO for å få til et samarbeid. SFO-kontakt kan dermed komme med forslag til forbedringer etc. selv.  
 Sak 6: Spond Alle er fornøyde med Spond.  Forslag om at administrator av gruppa legger inn hvilken klasse medlemmene i gruppa representerer, da det vil lette oversikten. Møtereferatene vil også bli lagt der, så har vi de samlet et sted.  
 Sak 7: Møte med setterektor vedr. 7. trinn FAU-kontakt fra 7A fortalte kort om situasjonen på trinnet i fjor. I korte trekk gikk det på at skolen reduserte antall lærere og resultatet ble klassesammenslåinger i år. Det er en pågående dialog med kommunen om dette og med fokus på lærernormen. Lærernormen har ikke vært fulgt etter gjeldende regler og skolen oppfylte ikke kravene på 1.-4. trinn i fjor.  Når skolenes budsjett skal legges, så anvendes det en ressursfordelingsmodell. Skolene må gjøre det beste ut av de midlene man har. Inntrykket er videre, at om man bryter loven så gjøres det ikke noe med det. Håper på politisk vilje her.  Det er bedt om nytt møte med ny rektor neste år.  Lærertetthet må følges opp fremover, også når årets 7. trinn er ferdig. Viktig å se fremover.  
 Sak 8: Møte med klassekontakter FAU-leder har hatt møte med alle klassekontakter. De snakket mye om at alle må jobbe sammen, ingen kan ikke gjøre det alene. Det planlegges et skriv for å få i gang miljøgrupper (se referat fra møte 6. oktober), dette skrivet skal deles ut til alle i januar. Klasser deles inn i 3 grupper for å arrangere 1 ting hver for hele klassen. Det må være fokus med viktighet av å stille opp og å jobbe sammen for å få til et godt skolemiljø. Lærer og ledelsen kan heller ikke gjøre alt alene. Viktig med fremsnakking av skolen!  



 Sak 9: Diverse Har vi diskokule? JA. Anlegg: dette må sjekkes at fungerer før arrangementene begynner.  FAU-møter og referater Forslag om å sende ut referat til alle foreldre på Transponder etter hvert møte for at det vi gjør, skal bli mer synlig og tilgjengelig. Vi må bli enige med rektor om vi kan gjøre dette og om Transponder kan brukes. Alle referat skal legges på hjemmesiden til kommunen, slik at de også kan leses der.  Sekretær i FAU følger opp.  17.mai-komitee 17.mai-komiteen hadde møte med klassekontakter på 3. trinn i går for å planlegge 17. mai. Det er delt inn i Kjøkkengruppe, Rydd og rigg, samt Lek- og lotterigruppe. Oversikt over gruppene (= arbeidsoppgaver i forbindelse med 17. mai) deles ut som ranselpost til elever på 3. trinn. Det ble også enighet om at man går bort i fra give aways (alle småpremier som har vært gitt på stand for leker), men innfører stempel > is som premie i stedet. Alle bør tenke på gaver til lotteri tidlig.  Det er planlagt nytt møte den 22. januar.  Ønske om sekkeholdere til søppelposer.  Avstemming: Flertall JA FAU-kontakt i 2B kjøper inn 10 stk. Tar vare på kvittering og får penger igjen av kasserer.  Parkeringsplass Parkeringsplassen har vært tatt opp med kommunen. Oppmerking på nytt og 40-sone ble nevnt. Svar fra kommunen var at henvendelse er sendt til rette instans. Det burde vært utkjøring i andre enden, det er mange biler og tidvis kaos slik det er nå. Utsendt kart på Transponder stemmer heller ikke helt med virkeligheten. Kan lærere parkere ved storskolen i stedet?  Sykkelstativ På SU-møtet tirsdag ble det sagt at FAU kan søke om midler til å kjøpe sykkelstativ. Begrunnelse: tilskudd til aktive barn og tryggere skolevei. FAU-leder holder i dette.  Knagger og hyller 5. trinn har fått hyller og knagger. 7. trinn venter fortsatt. En radiator må skrus ned først. 



 Lyktestolper Lyktestolper på storskolen virker ikke. Vi er flere som har purra på kommunen for å få disse i stand.  Turer Busser til klasseutfluktene må søkes om i god tid før. Det må være rutiner og rammer på dette.  Friminutt Savner flere voksne ute i friminuttene.       Neste møte i FAU: 12. desember (se også årshjul på Spond). 
 
  Camilla Rymoen Kaknes Referent i FAU 


