REFERAT FRA FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg
TUNBALLEN FAU
Tidspunkt:
Sted:

25. oktober 2016, kl 17:30-18:45
Personalrommet på skolen

TIL STEDE:
Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen 3A, Malene Oppheim 2B, Kai Håkon Mehl 5B, Silje Skeivoll 1 Rød, Elin Heesen 3C,
Dag H Hansen (stedfortreder for Eva Borø) 7B, Karin Horn 4A, Veronica Ryen-Kristiansen 1 Gul, Siv-Anette Langfeldt
6B, Åse Helen Almedal 5A, Janne Auclair 1 Blå, Laila Hærås 2A, Marianne Fuglestveit 6A, John Ove Hjemlestad 2B,
Espen Tanggaard 2C, Janniche Engmark 7A
Ikke til stede: 3B, 4B, 5C
REFERAT:
Sak 21/2016: Godkjenning av inkalling
Saksliste og innkalling ble godkjent.
Sak 22/2016: Faste poster
Henviser til saksliste sendt ut i forkant av møtet.
Sak 23/2016: Informasjon til hjemmet
Overgang til elektronisk informasjonsflyt til hjemmet. Det henvises til hjemmesiden og sms informasjon via Visma
Flyt for informasjon til hjemmet. Oppfordring om at dersom det skjer noe feil i informasjonsflyten – gi beskjed!!
Henviser ellers til saksliste sendt ut i forkant av møtet.
Sak 24/2016: Utsettelse av skolebygging
Henviser til saksliste sendt ut i forkant av møtet.
Sak 25/2016: Gjennomgang med rektor ift det «å være en foreldrekontakt»
FAU er hjemlet i opplæringsloven. Alle foreldre til barn på skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrekontakten
er medlem at FAU som er Foreldrerådets utvalgte representanter.
FAU er bindeledd mellom foreldre og skolen, og skal være en høringsinstans ved viktige saker, samt sikre reell
medvirkning fra foreldrene. I tillegg vil FAU kunne medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt
skolemiljø. FAU skal være med å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.
FAU kan samarbeide med andre FAU, og et eksempel på et slikt samarbeid er eks. KomFUG.
Hvordan kan FAU påvirke:
Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse
Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen
Temamøter – skolen jobber med en 7 års plan i samarbeid med FAU
Hva kan vi jobbe med i FAU:
FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter
Kvalitetsutvikling
Legge til rette for foreldreengasjement
Skolering av foreldrekontakter i samarbeid med skolen
Bidra til et positivt sosialt miljø i skolen

Rektor gav informasjon om fug.no sine hjemmesider som gir mye god informasjon om det å være foreldrekontakt
og det å være en del av FAU.
Rektor informerte i tillegg om at det ligger en «Prosedyre for kontakt med skolen» på Tunballen’s hjemmesider.
Minner om at saker ønskes løst på lavest mulig nivå, men det er fint om alle ser på denne rutinen slik at de vet
hvem som bør kontaktes til enhver tid.
Sak 26/2016: Eventuelt
1. Gjennomgang av vedtekter: sjekke vedtekter opp mot oppdatert liste fra fug.no
2. Leksehjelp: diskusjon rundt emnet. Hva tenker foreldrene om dette?
3. Parkeringsplassen: bør det ikke opp et parkering forbudt skilt i det området som det er mulig å slippe av
barn? Hva tenker skolen ift å ha vakter til stede på parkeringsplassen rett før skolestart.
4. Hva ønsker FAU å jobbe med i år? Ref. tidligere «Voksne skaper vennskap». Alle foreldrekontakter
utfordres til å tenke konkret på hvilke ting vi ønsker å engasjere oss som gruppe. Dette ønsker vi å
diskutere som eget punkt på neste FAU møte den 22. november.
Neste FAU møte er tirsdag 22. november, oppmøte kl 17:30 i personalrommet på Tunballen skole
Nodelandsheia 25. oktober 2016
Elin Heesen

