Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 1. september 2015 kl. 19.45
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Medlem
Nils Harald Leversund (nestleder)
nilsemaen@gmail.com
Thor Daniel Eigestad Skaar
thordanielskaar@hotmail.com
Laila Karin Olsen Meberg (A)
lailakolsen@hotmail.com
Vegard Bentzen (B)
Vegard.bentzen@shell.com
Jorunn Skjøld (B)
jorunnskjold@live.no
Åse Hauge (A)
asehauge@live.no
Anne-Lill Oma Reke (A)
anne-lill.oma@hotmail.com
Tore Sviland (A) (leder)
tore.sviland@lyse.net

Til stede
X

Vara
Tone Meling
Tone.m@lyse.net
Ingunn Reed Anda
ingunnreedanda@gmail.com
Torhild Nystøl Berntsen (B)
torhild.n.berntsen@gmail.com
Velges på foreldremøte i høst. (A)

Til stede

X

Velges på foreldremøte I høst. (A)
X
Velges på foreldremøte i høst. (B)

X

Vibeke Linn Haugan Landmark (B)
vibeke.landmark@lyse.net
Enn Helen Aune (B)
Annhelen.aune@ly.se.net

Sak

Ansvar

Åpning og godkjenning av agenda
Ingen innvendinger, agenda godkjennes.
Fortsettelse av konstituering av FAU 2015/2016.
Nils Harald Leversund ble valgt til nestleder.

Tore
Tore

På grunn lavt antall fremmøte, ble valg av kasserer og sekretær (referent)
utsatt til neste møtet i FAU 29/9. Ingen nye medlemmer og vara fikk
innkallelse da agenda ble sendt ut, da disse ikke forelå før møtet, i tillegg var
det noe frafall.
De siste tre vara velges på foreldremøter i høst.
Alle medlemmer og vara for skoleåret 2015/2016 vil da foreligge før neste
møte. Det vil derfor være tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre valg av de to
gjenstående vervene og gjøre ferdig konstitueringen av FAU 2015/2016.
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Bidrag fra FAU til Frode Jøsangs foredragspakke 1/9 .
I uke 36 markerer skolen «Voksne skaper vennskap sammen». Kampanjen skal
være med å kickstarte læringsmiljø og antimobbearbeidet som skal foregå
hele året. GJØR EN FORSKJELL, blir kampanjens hovedbudskap. I forbindelsen
med denne uken så inviterte skolen Frode Jøssang som foredragsholder til
skolen og til foreldre/foresatte.
Den 1/9 holdt han sitt første foredrag for personalet i SFO kl. 10.45-12.15, og
for pedagoger kl. 13.00-14.45. Det tredje og siste foredraget ble holdt for
foreldre/foresatte kl. 18.00-19.30. Totalt for denne pakken blir kr. 7000.
FAU valgte å bidra med kr. 2500 for foredraget på kveldstid. De to andre
foredragene ble avholdt på dagtid/skoletid og det er derfor naturlig at disse
dekkes av skolen.

Kirsti/Tore
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Følgende møtetidspunkt for FAU 2015/2016 ble fastsatt:
Høsten 2015:
1. september, 29. september, 3. november og 1. desember
Våren 2016:
5. januar, 2. februar, 1. mars, 5. april, 3. mai og 7. juni
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Eventuelt:
Skole og FAU må samarbeide om sykling til og fra skolen.

Tore

Kirsti/Tore

Selv om det nå er opp til foreldrene å bestemme når barna kan sykle til skolen,
bør skolene og FAU samarbeide om lokale sikkerhetsvurderinger og gode
retningslinjer. Det sier Kristin Eli Strømme, opplæringssjef i Trygg Trafikk.
Sykling i trafikken kan være komplisert og krever opplæring, trening og
modning. Trygg Trafikk er tydelige på at barn bør være 10-12 år for å sykle
alene i blandet trafikk og ha fått sykkelopplæring over tid.
På bakgrunn av dette er det ønskelig å endre skolens «Forskrift om
ordensregler ved Smeaheia skole». Dette skal også tas opp i SU.
FAU støtter skolens anbefalinger om at følgende regler skal gjelde til og fra
skolen:





Alle har rett til å komme seg trygt til og fra skolen.
Vi anbefaler å bruke sykkel fra 5.trinn. Alle bruker hjelm.
Vi kan bruke sparkesykkel til og fra skolen fra 3. trinn.
FAU anbefaler alle å bruke hjelm!
Vi kan bruke rulleskøyter og skateboard til og fra skolen fra 5. trinn.
Vi tar de av før vi går inn.

Støtte til klassekasse.
Forrige skoleårs FAU (2014/2015) kom med anbefaling om å avskaffe FAUs
støtte på kr. 500 til hver enkelt klasse.
Årets FAU (2015/2016) har valgt å se bort ifra denne anbefalingen. FAU vil
dermed ikke avskaffe ordningen om at hver enkelt klasse via klassekontakt kan
søke om støtte til klassekassen. FAU har valgt å satse på å fremme mer
informasjon om denne ordningen til foreldrekontaktene.
Som et ledd i å bedre denne informasjonsflyten skal FAU invitere alle skolens
klassekontakter /foreldrekontakter til et kort orienterings- og
informasjonsmøte i forkant av neste møte i FAU 29/9. FAU vil da komme med
aktuell informasjon som bla. støtte til klassekasse, samt hva det innebærer å
være en klassekontakt. FAU har valgt å sende ut invitasjoner til
foreldrekontaktene pr. email i forkant av møtet.

Tore

