Referat FAU møte 20160831
Deltakere
Odd Erik Fjørtoft 9E
Cathrine Fjørtoft 9B
Line Eik 9C
Trygve Christiansen 9D
Ove Aasvold 9F
Nina Pettersen 10A/8A
Tommy Varhaugvik 8B
Fra skolen
Rektor Heidi T. Høiland

Referat
Det var ingen innvendinger til referat fra forrige møte.

Informasjon fra rektor
Foreldremøter:
10. trinn 6. sept
9. trinn 24. aug
8. trinn 7. sept
Stolt 6. sept
Skolens administrasjon er rimelig stabil, se web sider for detaljer om roller mv.
Totalt 54 ansatte. Av disse er 4 i mamma/pappa permisjon.
96 elever 8. trinn
126 elever 9. trinn
97 elever 10. trinn
Totalt 319 elever
Ballbingen er klar til mer bruk. Vi oppfordrer klassekontakter til å vurdere innkjøp av
“klasseball” fra klassekassen.
Det blir foreldreundersøkelse for 9. klasse. Vi oppfordrer alle til å svare på denne.
Alle trinn vil delta i elevundersøkelse.
Statistikk for resultater ble presentert.

Husk å abonnere på nyheter fra skolens web side.

Roller
DSleder må velges. Ole stiller som midlertidig DSleder for møtet 1. september.

Tilbakemelding fra arbeidsgrupper
Juleball
Tilbakemelding fra gruppen er nå gitt til SMU, som vil komme med tilbakemelding senere.
Det er et ønske om at ikke bare 8. klasse deltar i arrangementskomite, men at erfaring fra 9.
og 10. klasse også kan bidra.
FAU mener at det er 8. klasse som må ta hovedansvaret, men at 9. og 10. kan bidra som
rådgiver. 2015 Juleball komiteen hadde 3 personer som hadde vært med før og hadde ikke
behov for slik erfaringsoverføring. Løsning for erfaringsoverføring bør derfor tilpasses det
enkelte Juleball. Dette meldes tilbake til SMU.
Juleball komite samles på neste FAU møte. FAU vara i 8. klasse må også møte på dette
møtet.

Arrangementskomitè
FAU ønsker å få inn forslag til foreldrekveld(er).

Skoleturgruppen
FAUs anbefaling er:
 Klassene bes vurdere mulighet for at klassetur kan arrangeres tidligere enn 10.
klasse.
 Faglige anbefalinger er å bygge klassene så tidlig som mulig i 8. klasse.
 Starten av 10. klasse har vært valgt av en del klasser, dette gir god effekt på
samhold siste året.
 9. klasse har revy som samlende aktivitet.
 Skolen gir ikke fri til foreldrearrangerte turer.
Skoleturgruppen vil jobbe videre med en idèbank med hovedfokus på inntekt.
Mange klasser har vært på Evje og har veldig gode opplevelser derfra.

Foreldreinvolvering i undervisning
Vi diskuterte bruk av SaFMu (Samarbeid, Fokus og Muligheter), men kom frem til at dette
blir for krevende.
FAU leder vil i Driftsstyret 1. september lufte om det er interesse for å få en liste over
foreldre som kan komme på skolen for fortelle om sine yrker, hva det innebærer og hvilken
utdannelse som kreves for å oppnå dette yrket.

Fra SMU (SaMarbeids Utvalget)
Felles lunsj i oppstart av skoleåret opplevdes bra.
Det er god stemning. Trivselslederne fungerer, utvidelse i antall dager vurderes.
Skolen er tilstede på “Eg e den eg e”.
Politiet kommer for å fortelle om nettvett til 8. klasse.
Psykolog kommer for å fokusere på mat, kropp, venner, press mm.
Skolen er representert i ungdommens bystyre.
Solidaritetsaksjon “Hei verden”/TVaksjonen/Flyktningehjelpen vurderes i samarbeid mellom
skole og elevråd.
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