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Sak nr.: 28/19: Godkjenning av referat 
Referat godkjent. 

 

Sak nr.: 29/19: Lunsj 

Hver klasse har en form for undervisning i lunsjen – dette er gjerne undervisning i form av tv-program. Flere 

foreldre som er bekymret for skjermtid og om barna faktisk rekker å spise maten sin. 

FAU har tatt dette opp i SU og skolen skal diskutere det videre. 

 

Sak nr. 30/19: Barnevakten - foredrag 

Det blir foredrag med barnevakten.no i vår. Planen er at det skal avvikles i gymsalen på skolen 3. april. 

De fleste lærerne deltar sammen med foreldrene. May Helen lager invitasjon og sørger for å få det ut til 

foreldrene. 

 

Sak nr.: 31/19: Handlingsplan for SFO 

100% svarprosent på foreldreundersøkelsen for SFO. Lav score på informasjon – har endret 

informasjonskanal til transponder og til nettbrett. Forslag til å benytte mail til foreldrene med informasjon,  

Mogreina SFO fikk delt første plass ift. svarprosent sammen med Skogmo – deler kr. 10.000,-. 

 

Sak nr.: 32/19: Foreldreundersøkelsen 
Skolen har ikke jobbet med foreldreundersøkelsen. Utsettes til neste møtet. 

 

Sak nr.: 33/19: Info fra andre møter 
SU: Låsing av toalett: det er gangvakter som låser opp dørene dersom noen skal inn på toalettet. Låsingen av 
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dørene er gjort dersom det skulle bli brann og skolen er ansvarlig for barna og må vite hvor alle er. 

 

Lærerne har fått julegaver av varierende sum, dette har enkelte lærere utrykket misnøye med. Det ble  

diskutert i FAU og julegaver til lærerne er noe som hver enkelt klasse gir, det er ikke i regi av FAU. 

 

KFU: Nasjonale prøver  - skolen jobber med tallene som er kommet fra prøvene. 

          Forebyggende enhet ved Politiet var tilstede på møtet og snakket om episodene som har vært med  

          avtalte slåssing etc. Det ble poengtert at det er vi foreldrene som må ta tak i vår egne barn. 

 

Sak nr.: 34/19: Eventuelt 

17 mai: Det blir ikke korps på 17 mai i år på skolen. Foreslår om det er noe kor som kan komme å synge? 

Skoleball: Hvorfor skal 6. trinn være med? Utgangspunktet var det 5, 6 og 7 trinn som var med, dette var 

fordi klassene har vært små. 

Foreldremøter: Det må velges klassekontakter for neste skoleår. Klassekontaktene må minne klassene om 

arbeidsoppgavene for de ulike trinnene, se klassekontaktheftet. 

Grendeutvalget: vært møte i formannskapet i dag og Mogreina holdt på å bli stoppet utvikling på (vente på 

3. rullebane), men det ble vedtatt at arbeidet med videre utvikling skal gå fortsette. 


