Møtereferat fra FAU ved Åreppen skole
Dato: 06.02.2020
Tid: Kl. 18:00
Sted: Åreppen skole
Tilstede: 1C, 5B, 1B, 3B, 5A, 2B, 4A, 6B

SAKER:










Sak 1: Rektor
Rektor ble invitert til møtet og deltok kun på slutten pga. jobbintervjuer. Han hilste
på oss, og sa samtidig litt om ansettelser, da det er lyst ut stillinger ved skolen.
Rektor inviteres til å delta på hele neste møte.
Sak 2: Godkjenning av referat fra forrige møte
OK.

Sak 3: SFO
Status må tas på neste møte. Men vi vil få i stand et samarbeidsmøte med SFO, for å
bla. bedre tilbudene der.

Sak 4: Utesituasjon
Dette er tatt opp med rektor. Det er 14 ansatte ute i hvert friminutt, fordelt på 6
soner. Det har også blitt økt inspeksjon i skogen den siste tiden, samt at det er gjort
andre tiltak. Dette fungerer godt. Skolen har et stort uteområde med mange bygg, så
lærerne må være i bevegelse.
Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø er gjennomgått med lærerne på
skolen, og Rutine for systematisk tilsyn i friminutt er hengt synlig for lærerne.
Sak 5: 17. mai
Det var felles 17.mai-møte for barneskolene med kommunen i dag.
Det har vært planleggingsmøte på 3. trinnet. Engasjerte foreldre og ellers godt i rute.
Det er bla. lagd lapp for innsamling av premier med frist, disse er delt ut til foreldre.
17. mai-leder lager en oversikt over hva FAU skal gjøre på 17. mai, samt fordeler
oppgaver.
Sak 6: Mobilhotell
Det har kommet forslag om å innføre en form for mobilhotell på skolen. Bakgrunnen
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er at på skolen skal elever kunne føle seg trygge på at de ikke blir filma, tatt bilder av
eller bli spilt inn lyd av. Det er ikke til å komme unna, at en vanlig form for mobbing
skjer på nettet og på sosiale nettsamfunn.
Med mobiltelefon tilgjengelig (selv om den skal ligge i skolesekken), kan det være
fristende å ta den med ut i friminutt.

Mobilhotell ble diskutert på møtet og forslaget går på at man skaffer et skap til hvert
klasserom der mobiltelefoner låses inn på begynnelsen av skoledagen. Sammen med
dette, kan reglement oppdateres med at elever plikter å levere inn mobilen når de
kommer på skolen (på Vesong ungdomsskole er dette gjort). Ordningen kan gjelde
fra f.eks. 5. trinn.



Forslaget ble tatt opp med rektor og han er positiv til forslaget. Han undersøker også
mulighet for låsbare skap, og om skolen har skap som kan gjenbrukes.

Sak 7: Foreldre-, og SFO-undersøkelsen
Det var lav svarprosent på SFO-undersøkelsen. Må få til mer samarbeid mellom skole
og FAU/klassekontakter for å få den opp.
Mange kreative innspill kom: la foreldre låne pc etter konferansetimer, ved henting
på SFO, klassekontakter kan legge ut påminnelser på Facebook og skolen kan sende
på Transponder. Et siste innspill, som flertallet går for, er at vi lager en lekse til
foreldre på ukeplanen til elevene. Elevene kan da hjelpe foreldre i gang.
FAU kan også sponse noe til den klassen (elever og /eller foreldre) med best
svarprosent.






Foreldreundersøkelsen kommer til våren.

Sak 8: Samarbeidsdialog mellom FAU-leder og rektor
Planlegger besøk av Barnevakten på starten av neste skoleår. Kostnaden deles 50/50
mellom skole og FAU.
Vi ser for oss foredrag til barn på dagtid, og at lærere og foreldre får hvert sitt
foredrag på kveldstid. Foredraget kan f.eks. holdes i forbindelse med foreldremøter.
Temaer vil være nettvett, APPer, digitale medier m.m.
Det er 5 år siden forrige besøk av Barnevakten.
Sak 9: Ipad
Kjøpe inn en iPad til FAU-leder. Denne deles ut til neste FAU-leder. Da har man all
informasjon samlet på et sted, i stedet for i en bok.

Sak 10: Løp og sommeravslutning
Vi har tidligere diskutert arrangering av skoleløp. Det er mange løp man kan melde
seg på, men FAU ønsker å arrangere et eget løp og bruke inntekt på elevene, eks.
lekeapparater, hinderløype i skogen til skolen m.m.

Planen er at de som løper, donerer penger pr. runde som løpes og med et frivillig
beløp.
Forberedelser: oppmåling av løyper, ha vakter, pølsesalg, premier etc.

Målet for en sånn dag er det sosiale. Løp bør derfor arrangeres etter skolestart på
høsten for å bli bedre kjent.

Sommeravslutning ble tatt opp. FAU foreslår klassevis og at det blir opp til hver
enkelt klasse om de vil ha egen sommeravslutning; klassevis eller trinnvis. FAU-leder
har hatt møter med klassekontakter, de må bidra til miljøet.










FAU-representanter bør også velges på foreldremøter om holdes på våren, slik at
dette er klart til skolestart. 1. trinn kan velge på blir-kjent-dagene.

Sak 11: Utstyr m.m.
Elevrådet har ønsket seg en zipline i skogen, ala den Bakke skole har. De har søkt om
dette hos skolen i flere år, men ikke fått gjennomslag. Zipline krever en viss høyde og
har mange andre krav.
Elevrådet har søkt kommunen om midler til sykkelstativ.

Sak 12: Verv som FAU-leder
Det er mye som skjer fremover, bla. ønsker og innspill fra rektor om å tenke stort.
FAU-leder ytret ønske om å gi fra seg vervet pga. mange oppgaver (har også tatt opp
dette før).
FAU er fornøyde med jobben FAU-leder gjør og ønsker at hun fortsetter. Lista trenger
ikke å legges så høyt og oppgaver kan også delegeres. Konklusjonen ble at FAU-leder
fortsetter.
Sak 13: 1. skoledag for 1. trinn
Har rektor noen tanker for 1. skoledag for 1. trinn? FAU ønsker at dette skal være en
fin markering for barn på 1. skoledag, og gjøres høytidelig. Skolen bør ha en egen
rutine. Ha opplegg for foreldre, eks. informasjon om SFO, samling med kaffe,
kake/frukt.
Ballen ble spilt videre til rektor.
Sak 14: Utelys på skolen
Det har vært en jordfeil på anlegget som berører mastene og dette er nå under
utbedring (gravejobb). Det skal bedres både ute og inne.

Sak 15: Møtereferat
Disse kan sendes til rektor, som så sørger for utsendelse på Transponder til foreldre.

Neste møte i FAU: 5. mars (se også årshjul på Spond).
Camilla Rymoen Kaknes
Referent i FAU

