Møtereferat fra FAU ved Åreppen skole
Dato: 05.03.2020
Tid: Kl. 18:00
Sted: Åreppen skole
Tilstede: 5A, 3B, 6A, 4B, 2B, 1B, 2A, 1A

SAKER:







Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte
OK.

Sak 2: 17. mai
Lotterigruppa i god rute. Frist for levering av lotterigaver fra 3. trinn-foreldre var
mandag 2. mars. Det mangler fortsatt en del.
Påminnelse om at vi ikke skal ha «give aways»-gaver. Kun premier til loddsalg i år.
Det er viktig at de som vet at de ikke er her på 17. mai og ikke kan jobbe, må gi
beskjed.
Oppgavefordeling kommer når alle oppgaver er klart. Har kontakt med forrige 17.
mai-leder om dette.
FAU-kontakt for 3A tar ansvar for alt vedr. 17-mai toget. Det innebærer bla.
planlegging med Bakke skole, politi, trafikk (rutebusser) etc.

Sak 3: SFO
SFO-undersøkelsen var bla. tema på SU-møte denne uka.
Det er laget en oppfølgingsplan for SFO med tiltak. Noen av tiltakene er å få til gode
tilsynsordninger, elevsamtaler (elevene skal høres), ha en fast utedag pr. uke m.m.
Det er også planlagt at SFO skal males nede.

SFO skal ha en Facebook-side sammen med skolen. Det er bestemt fra kommunen at
alle skoler skal ha en egen side der. Dette skal være en offisiell side og det vil være
begrensninger om hvem som får publisere på sida.

Sak 4: Ventilasjon
Forespørsel fra en forelder om dårlig ventilasjon i bygget til 1.-3. trinn.
FAU-kontakt fra 2A tar ballen videre på foreldremøte, sjekker om dette er noe flere
opplever. Blant de spurte på kveldens FAU-møte, var vi enige om at det lukter av våte
og møkkete klær i gangene, men at dette kanskje er noe man må regne med. Om ikke
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ventilasjon kan bedres, se på mulighet for hyppigere lufting.

Sak 5: Foreldremøter
Dagens FAU-representanter bør, sammen med kontaktlærer, velge representant til
FAU for neste skoleår på vårens foreldremøte. Da gjenstår kun å velge på 1. trinn til
høsten. Kontaktlærere skal også få denne beskjeden.

Sak 6: Hytte i skogen
Hytta tilhører skolen og rektor ønsker at det gjøres noe med denne.
Ungene er glad i den, slik at den bør bevares. Forslag om å gjøre den om til en
gapahuk.
FAU mener at skolen/kommunen bør leie et firma som står for ansvaret, i stedet for
at privatpersoner skal ordne den.
FAU ønsker også å gjøre mer ut av skogen, eks. lage en enkel hinderløype.
FAU-kontakt for 4B tar saken med tilbake til rektor.
Sak 7: Læringsbrett
FAU-kontakt for 2A har fått svar fra kommunen på sin henvendelse om
begrensninger på læringsbrett (se referat fra januar 2020).
Det er digitale filter på brettene. Elevene skal kun bruke apper som er gjort
tilgjengelige for skolen.
Stort fokus på nettvett, med bla. plakat på skolen.
Viser til mer informasjon på kommunens hjemmeside om dette.

Sak 8: Referat fra SU
Spesielt om hva som skjer i klasserom under spisetid.
Stemning på FAU-møte om å ha skjermfri spisetid, vil ha fokus på det sosiale. Tv går
også ut over spising hos enkelte og lærer må sørge for at elever får i seg maten sin.

Sak 9: Kommunikasjon
Snakket litt om kommunikasjon og viktigheten av et godt skole hjem-samarbeid.
Mange savner beskjeder om når klasser har vikarer. Dette kan enkelt sendes melding
om på Transponder.
Retningslinjer på hvordan man kommuniserer med hverandre?

Neste møte i FAU: 2. april (se også årshjul på Spond).
Camilla Rymoen Kaknes
Referent i FAU

