
FAU Referat

Tid Torsdag 1 desember 2022 kl. 17.30-19.00
Sted Oppmøte 3. etg.

Tilstedet: Andreas Eidem (FAU leder), Turid Arnesen (vara for Marianne Pettersen - 1. trinn),
Karen Kilane (2. trinn) Anne Vaaga (3. trinn), Stein Otto Eretveit Sørensen (vara for vara til
Ingunn Abusdal Røsok - 4. trinn), Hege Hulløen (5. trinn), og Jofrid Hansson (7 trinn).

Forfall: Ingrid Nordheim (6 trinn)

Referent: Hege Hulløen

Saker

Nr Sak

14-22/23
Ingen informasjon fra skolen

15-22/23
Gjennomgang av styringsdukumentet og årshjul til Fau
-Det er nå godkjent av alle FAU sine representanter.

16-22/23
Gps

- Gps representantene kom med en tilbakemelding på at det
var et fint gjennomført og ryddig arrangement som de
ønsket og håpet at skulle fortsette.

- Barna ønsker å beholde GPS
- Fau har fått flere hendvendelser fra foreldre at de ønsker å

fortsette med GPS
- FAU sin innstilling er at Gps fortsetter 1 x i semesteret.

17-22/23
Friminuttene i 1. klasse:
-Det er meldt inn at noen av elevene i første klasse opplever å
forsvinne i mengden i friminuttet.De finner ikke vennene sine og
føler de går alene.
- Foreldre har gitt beskjed til lærerene ,å det blir
laget lekeavtaler/lekegrupper inne før barna går ut.
- Fau sin innstilling er at det lages lekegrupper på 4 elever
som er sammen i friminuttene for forebygging og inkludering den
første sårbare tiden. Dette blir i tilleg til fadderordning med 5 klasse
elever som er etablert.

18-22/23
Slettheia skole har invitert Fau representantene på Flekkerøy skole
til møte etter at de hadde et besøk av rektorene på både Karuss og
Øvre Slettheia skole, samt ansatte i forebyggende avdeling i
kommunen. Grunnen var at det “rører “ seg litt mye i bydelen vår
nå blant barn og unge, og de vil gjerne ta et møte sammen med
FAU`ene på de andre skolene i Vågsbygd med mål om å utgjøre en
forskjell.



19-22/23
Innspill fra Fau representant
Det er endel vikarer på trinnene.
Er det pedagoger som vikarierer for pedagoger?

Tas videre som spørsmål i SU


