
 

            

 

                                              

Referat fra Møte FAU 17. september 2019 

1. Informasjon fra Styret: 

Presentasjon av styret v/styreleder. 

Saker: 

Medlemmene ble informert om taushetsplikten. 

Saker som tas opp i FAU holdes på et generelt grunnlag, uten konkrete tilfeller med berørte parter. 

Hvis man trenger å ta opp konkrete saker, skal dette gjøres med styret. Styret vurderer så hvordan 
saken følges opp videre. 

TV-Aksjonen: 

Dette året blir siste år for deltakelse i TV-aksjonen, søn.20/10-2019  

Det ble besluttet at fra 2020 skal ikke være mer TV-aksjon, dette er lagt frem for SU og rektor vil 
følge opp med kommunen. 

Kodeklubben mogreina: 

Det er ønskelig med en koordinator for Kodeklubben Mogreina.  
Det er opprettet Spond for kommunikasjon og koordinering av medlemmer. 

2. Informasjonskanaler: 

FAU beholder eksisterende Facebook gruppe, men tar også i bruk Spond. Alle møter vil bli lagt ut på 
Spond, og alle FAU medlemmer er lagt til. 

Referater fra FAU-møter blir sendt på mail til FAU medlemmer og publisert på kommunens webside. 

Referatene vil også bli lagt ut på FAU sin gruppe på facebook, denne er kun tilgjengelig for FAU 
representantene/vara og styret. 

3. Andre møter: 

Trivselsplan skal være klar til behandling i FAU i oktober. 
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KFU går i dialog med kommunen for å se om det er mulighet for å tilrettelegge 17. Mai feiringen i 
større grad. 

Oppmerking av skoleplassen ble satt til side pga. oppussing av skole. Venter tilbakemelding fra 
elevrådet. 

Svømming er et tilbud for elever i 3. og 7. trinn, ny underleverandør som leverer transporttjenester. 
Skolen har oppdatert sine interne rutiner i samråd med leverandør. 

Skjermtiden i lunsjpausen: Skolen er bevisst på dette og følger det opp. Ikke lov å bruke Ipad i 
lunsjen. 

4. Møteplan: 

Det ble etablert tidspunkter til FAU-møte 1 gang i måned, helst på tirsdager, detter kommer styret 
til å legge ut på Spond i god tid sånn at medlemmene har tid til å planlegge møtene. Datoene kan 
endres ved behov. 

Neste møte blir 15/10. foreløpig møtekalender for resterende skoleår: 12/11 10/12, 21/01, 11/02, 
17/03, 14/04, 12/05 og 09/06. 

5. Eventuelt: 

Ingen saker 
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