REFERAT FAU møte, 03.11.20
Tilstede:
vara og hoved kl.kont. for 1.trinn,
vara og Hoved kont. for 2.trinn,
Vara for 3.trinn,
hoved kont. for 4.trinn,
vara for 6.trinn,
hoved kont. for 5.trinn,
hoved kont. for 7.trinn,
foreldre kontakt for kompetanseskolen,
inspektør Åse Berit,
rektor Ragnhild
-Referat fra forrige FAU møte blir gjennomgått og godkjent.
-Hoved klassekontakt for 1.trinn Hanne Marie Jelavic blir ny vara for FAU-leder.
-Vara for alle klassetrinn er velkomne på FAU-møter. Prøv å sett møtene til andre dager enn
tirsdager, da er lærerværelse i bruk til fritidsklubben.
-Skolens Samarbeidsutvalg trenger 1 foreldrerepresentant til (av 3 tot.), er møte onsdag
11.11.20.
Vi har fått en til foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget nå. Dette er Ingrid H. Dovland.
-Inkluder kompetanse skolens foreldre til FB gruppen «Foreldre ved Krossen skole».
-ang. hjemmearbeid/lekser ved hjemmekarantene/isolasjon eller sykdom hos barna, se Info
skriv fra skolen.
-Ang. 17.mai 2021: 6.klasse avventer oppstart av planlegging til januar, vurder digitalt oppmøte.
Dette kan også gjelde 3.klasse som normalt sett har ansvar for kakebaking til 17.mai. Avvent
ifht smittesituasjon.
-Innsamling av penger til avslutnings klassetur/aktivitet for 7.klasse: Åse Marie tar opp med
klassen alternativer til innsamling (digitalt julemarked, salg av håndarbeid/«wisible mending«,
kakesalg eller ryddig/feiing)
-Gjennomgang av farlig overgang på veien v.joker krossen. Vara i 1.kl viser hva han har tatt opp
med statens vegvesen. Husk å melde inn til Trafikksikkerhetsplanen som kommer i januar!
Skolen v/ rektor og inspektør passer også på å melde inn dette. Viktig at dette kommer fra flere
hold.
-Skolen skal ta opp med taxi selskaper ang kjøring og fart i suldalen/skolens område.

-Kan fritidsetaten lage et eget skriv med link til påmelding til juniorklubb tirsdager. Er ikke alle
foreldre som har Facebook..
-Gjennomgang av årshjulet til alle trinn.
-ang. Juleavslutning: klassene kan ta initiativ til dette og arrangere uten kontaktlæreren.
-Fau’s Kasserer ordner med bytte av navn på kontoen (fra tidligere 7.klasse til ny 1.klasse)
-Foreldrenettverk, tar opp om det er klasser som ønsker dette. Forslag om å ha det digitalt.
Forslag om å invitere Inger Marie Haasund til foredrag om foreldrenettverk. Ta dette opp til
våren på foreldremøte.
-Lekeplassen ved 1.klasse, uviss startdato for dette, skulle egentlig påbegynnes i august.
Venter også asfaltering av skolegård.
-Spørsmål til kontaktlærer via tlf/sms skal foregå innenfor arbeidstid. Akutte viktige ting kan self.
gå utenom.
-Natteravn, se info som Beth har lagt ut på FAU side på FB. 7.klasse skal delta, Åse Marie
sjekker opp.
-Kompetanseavdeling ønsker også et årshjul for sine trinn, for barnetrinn og U-trinnet. Har hatt
foreldremøte med nye foreldre for barn i 1.og 2.trinn.
-På FAU møter fremover kan representant fra komp.trinnet starte med saker og velge om Hun
vil delta resten av møtet.
-ang. sosiale medier, Åse Berit informerer om at det har foregått grove trusler og oppfordring til
vold på appen Snapchat. Dette har skjedd for elever på mellomtrinnet og på andre skoler i
Kristiansand. Oppfordrer foreldre til å følge med! Foreldrekontakt deler dette på sin klassesFB
side.
-neste FAU møte:
Neste FAU møte er ikke satt.

