Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 3. mars 2016 kl. 19.30 – 20.30
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Medlem
Nils Harald Leversund (2A) (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar (B)
thordanielskaar@hotmail.com
Laila Karin Olsen Meberg (A)
lailakolsen@hotmail.com
Vegard Bentzen (B) (kasserer)
Vegard.bentzen@shell.com
Jorunn Skjøld (B)
jorunnskjold@live.no
Ingrid Dirdal (B) (sektretær)
ingrid.dirdal@lyse.net
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Tore Sviland (A) (leder)
tore.sviland@lyse.net
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Vara
Tone Meling (3C)
Tone.m@lyse.net
Ingunn Reed Anda (A)
ingunnreedanda@gmail.com
Torhild Nystøl Berntsen (B)
torhild.n.berntsen@gmail.com
Marianne Gjerlaugsen (B)
marianne.gjerlaugsen@uis.no
Anne Turid Vestbakke (A)
atlv@vestbakke.com
Åse Hauge (A)
asehauge@live.no
Vibeke Linn Haugan Landmark (B)
vibeke.landmark@lyse.net
Ann Helen Aune (B)
annhelen.aune@ly.se.net
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x

Sak

Ansvar

Åpning og godkjenning av agenda
Ingen innvendinger. Agenda ble godkjent.
Informasjon fra skolen

Tore

1. Budsjett 2016
Dette var sak i SU i forrige uke, referat derfra er foreløpig ikke
publisert. Elevtall er stabilt. Skolen må redusere utgifter med en
million kroner. SU har uttalt tillit til håndtering av budsjett.
Skolen har et fond som kan fungere som en buffer, rektor håper at de
får beholde dette. FAU støtter at slike midler brukes til
kompetanseheving el. for lærerne.
2. Rekruttering
Det jobbes med to-tre ansettelser: en fast stilling og to vikariat.
Avventer videre rekruttering til en har mer økonomisk oversikt.
3. Klagesaker ang. skoleplassering
53 har fått plass. Elever som bor i Prestholsteigen og Torvholsteigen
fikk ikke tilbud om skoleplass ved Smeaheia skole. Enkeltvedtak er
gjort av rektor ved Soma skole, han har mottatt klager. Disse er avvist
og Fylkesmannen har derfor nå mottatt disse. Soma får med dagnes
fordeling godt grunnlag til drift av første klasse. Små klasser gir dårlig
økonomi, dette vil også gjelde for Smeaheia.
4. Skriftlig vurdering for 5-7 trinn
Delte erfaringer med dette. Omfanget justeres slik at det står i forhold
til nytten.

Tor

5. Forhandlinger om arbeidstidsbestemmelse
Gjelder tilstedeværelse, særskilt planleggingsdagene. De fleste har 32
timer/uke.
6. Skitur og karneval var vellykket!
FAU vil støtte skituren med ca. 6 000 kroner og ønsker samtidig at
skidagen opprettholdes i fremtidige skoleår.
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Foreldrepulsen
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Et nettsted som vi kan abonnere på. Den er for foreldre/foresatte. Inneholder
informasjon og linker. Nettstedet har i en prøveperiode vært tilgjengelig på
vår hjemmeside. AF-medlemmene har ikke benyttet seg aktivt av denne
muligheten.
Forespørsel fra skolen om FAU interessert i at skolen fortsatt skal beholde
lisensen av foreldrepulsen.no på skolens nettside.
Foreløpig ser ikke FAU at det er behovfor/etterspørsel til dette og vurderer at
nytteverdien er relativt liten. Nettstedet er uansett tilgjengelig ved søk. De
fleste bruker søkemotorer for å finne relavnt informasjon.
FAU ønsker ellers å legge ut relevant informasjon på vår hjemmeside.
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17.mai-komiteen 2016
Kort gjennomgang av oppstartsmøte 29.02.16 og status på 17.mai-komiteen
arbeid i forhold til 17.mai-arrangementet på Smeaheia skole.
Komiteen består av 6 foreldre fra 6. trinn og 6. foreldre fra 7. trinn.
Leder; Jon-Andre Johansen, nestleder; Vibeke Landmark, kasserer; Eli Ottesen
og sekretær; Lene Lutsi.
Komiteens arbeid ligger noe etter fjoråret, men fordeling av de ulike
ansvarsområdene: rigging/rydding, pynting/skilting, aktiviteter, gevinster,
loddsalg, kjøkken/kafe og HMS/brann/førstehjelp har blitt foretatt og de
ansvarlige har begynt arbeidet med sine ansvarsområder.
Første informasjonsskriv om 17. mai vil bli sendt som ranselpost i uke 14.
Deretter vil de ulike ansvarsområdene sende ut sine skriv til de aktuelle
klassene etter hvert.
Det er noe bekymring om vi år vil få tak i nok smågevinster til aktivitetene da
vi ligger litt bak skjema i forhold til start med å få tak i dette og at mange
bedrifter kanskje ikke har slikt tilgjengelig i år.
Innspill fra FAU: De yngste bør få bedre tilgang til premieboden.
Fra FAU er Tore Sviland og Vibeke Landmark (vara) representert i komiteen.
Sistnevnte vil neste skoleår være representant i FAU og inneha god kjennskap
til 17.mai-komiteens arbeid. Det vil bli avholdt ytterligere 3 stk. statusmøter
før 17.mai. Tore vil holde FAU orientert om videre framdrift.
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Eventuelt
FAU har utdelt premie til vinner av reflekskonkurransen 2015/2016
Med 98,8 % vant 3A reflekskonkurransen. Fredag 26.02.16 fikk klassen en fin
innrammet diplom og to store flotte kasser med diverse aktivitets uteleker
(fotballer, boggia osv.) Entusiasmen og gleden blant klassens elever var stor spesielt da elevene i tillegg fikk noen seigmenner hver. Informasjon om
premien vil også bli lagt ut på skolen hjemmeside.
Saksbehandling ved enkeltvedtak - kjøp av hefter
Elever/foreldre har f.eks. rettigheter når det fattes enkeltvedtak (skoleplass,
spesialundervisning bortvisning mm). Mulighet kjøp av hefte som gir oversikt
over 96 bestemmelser/rettigheter i lov og forskrift som utløser enkeltvedtak.
FAU vil ønsker å være behjelpelig når familier henvender seg fordi de opplever
vanskelige situasjoner, og vil derfor anskaffe noen få eksemplarer for å få
bedre kjennskap til rettigheter mm, og for ev. å kunne låne ut til foreldre.
Informasjon om dette vil FAU også legge ut på skolens hjemmeside.
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