Referat møte FAU 25.02.20
Tilstede: Ida McFadzean, Cecilie Holmquist , Linda Esperås , Judith Simonsen, Albulena
Neziraj og Signe Benoni Hauge(referent).
Fra skolen: Åse Berit Kongevold
Dette referatet fungerer som en innkallelse til neste møte 2 April, kl 17.00
Sak 1:
Temadag om nettvett med foreleser fra Barnevakten. Det blir eget opplegg for elevene på
dagtid og for foreldrene kl 17.30-19.30.
-

Åse Berit undersøker om det kan være barnepass i SFO.
Ida lager informasjonsskriv og oppretter en Event på Facebook
Åse Berit ser på mulighet til å få skrivet oversatt til andre aktuelle språk
Temakvelden må annonseres på Facebook, skriv i sekken, e-post og tekstmelding.
Det skal gjøres kjent at den klasse som har størst oppmøte av foreldre får is i premie
7 klasse får mulighet til å tjene noen ekstra kroner til klasseturen ved å selge kaffe og
kaker på temakvelden.

Sak 2:
Fritidsetaten gir tilbakemelding til foreldrene at de på sist ungdomskveld hadde 60
oppmøtte barn og ingen foreldrevakter. Det ble en utfordrende kveld for dem og noen av
barnas foreldre måtte kontaktes for å hente barna pga uhåndterbar oppførsel.
-

-

FAU skal gjøre sitt beste for at det ikke skal skje igjen.
FAU har utnevnt ny foreldrekontakt til fritidsetaten: Albulena Neziraj.
Fritidsetaten oppfordres til å lage rutiner for kanselering av ungdomskveld hvis
foreldrene ikke stiller opp. De må få bekreftelse på at hvem som kommer onsdagen
før.
Fritidsetaten oppfordres også til å ta kontakt med FAU ved Solholmen for å
rekruttere flere foreldrevakter der ifra.

Sak 3:
Felles sommeravslutning blir 10 juni, kl 17.30-19.00
Sak 4:
Det har blitt opprettet en konto for hvert klassetrinn. Kontonumrene legge ut på FAU
Facebook side. Alle kan sett inn penger der ved behov. Uttak går via Cecilie eller Ida.
Sak 5:
Åse Berit redegjør for utfordringer angående neste skoleårs lærerkabal. Noen klasser må
kanskje skifte lærer. FAU er bekymret for manglende kontinuitet for sårbare klasser og frykt
for elevflukt til andre skoler.
Signe, Cecilie og Judith skriver et bekymringsbrev fra FAU til aktuelle kommunale
beslutningstagere.

