REFERAT FRA FAU-MØTE 04.10.2018
Dato: Torsdag 4. oktober
Sted: Rosseland skole
Tid: kl 20- 21: 30
Tilstede: Oddgeir Teigen, Lise Kindervåg, Siv Adele Johannesen (vara for Øyvind Opstad), Siv Høyland,
Janne Bore, Idar Ree, Marlen Lindeland Sæther, Tove Thu og Geir Soma
( Marlen Lindeland Sæther og Tove Thu avtrer etter fullført 2 års periode)

Sak 1-18/19 Kort om arbeidet i FAU
Rektor ønsket velkommen, og orienterte kort om hvilken rolle FAU har i skolesystemet, og
hvilke andre organ som finnes
Leder i FAU 2017-18, Lise Kindervåg, orienterte om saker FAU arbeidet med i fjor.
Trafikksikkerhet er alltid et viktig tema i FAU. Overordna koordinering av 17.maiarrangementet er også ei årlig sak, selv om det er foreldrene på 6.trinn som har ansvaret for
gjennomføringen av selve arrangementet. Ei stor sak i 2017-18 var «Skulebruksplanen», som
FAU brukte mye tid på.

Sak 2-18/19 Kort om økonomi
Kasserar Tove Thu orienterte kort om økonomien. FAU får sine inntekter gjennom 17.maiarrangementet, og fordeler disse ut slik at de i størst mulig grad kommer alle elevene til
gode. FAU betaler bl.a. årskontingenten for «Trivselsleiarprogrammet» på ca. 19 000,- , slik
at skolen kan gjennomføre dette viktige tiltaket for alle elevene på skolen. Videre støtter FAU
foreldremøte med foredrag om nettvett for 3. og 4.trinn annethvert år. FAU støtter også
avslutningsfesten for 7.trinn med et fast beløp pr.elev.

Sak 3-18/19 Kontstituering; valg til ulike verv i FAU
Leder: Øyvind Opstad
Nestleder: Oddgeir Teigen
Sekretær: Siv Høyland
Kasserer: Lise Kindervåg
SU ( Samarbeidsutvalget): Øyvind Opstad og Odgeir Teigen
SMU( Skolemiljøutvalget) : Øyvind Opstad, Oddgeir Teigen, Janne Bore og Siv Høyland
KFU( Kommunalt foreldreutvalg): Øyvind Opstad

Sak 5-18/19 Oppstart av skoleåret 2018/19
Rektor informerte om oppstarten av skoleåret så langt. Det fungerer veldig bra med 6. og 7.
trinn i D- bygget( gamle Time VGS)
Det har vært en del fokus på 4. og 5. trinn i opptarten på grunn av ulike utfordringer på
trinna.
Godt samarbeid mellom skolen og SFO. SFO jobber for å heve kompetansen, og de fleste av
de ansatte har enten fagbrev eller høyskoleutdannelse.

Sak 6-18/19 Trafikksikkerhet
« Gå til skolen» -aksjonen blir gjennomført i uke 42
FAU sin refleksaksjon vil bli gjennomført i løpet av november i lag med Trygg Trafikk og
politiet.
I den anledning skal det deles ut store mengder reflekser til elevene.

Vi gjentar at skolen oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle til skolen. Men om de må kjøres,
så ber vi dere om å sette dem av ved tennishallen, som er Rosseland skole sin «drop zone»
På den måten unngår vi farlige situasjoner.
Det ble diskutert om vi skulle opprette hjertesone ved Rosseland skole. « Hjertesone»- for
tryggere skolevei og aktive barn. Dette må vi komme tilbake til.

Sak 7-18/19 17. mai
Jobber med å innføre Vipps.
Arrangørene for 17. mai 2018 har klart et oppsett til neste år. 6.trinn har hovedansvaret, og
Janne Bore er FAU sin representant i dette.

Sak 8-18/19 Skolens beredskapsplan
Rektor orienterte om Rosseland skole sin beredskapsplan for skarpe situasjoner.

Sak 9-18/19 Solidaritetsaksjon – Barn hjelper barn
Det blir Åpen skole 8. november fra kl 17:00 til 19:00. Dette er obligatorisk for alle elever.
Hver klasse organiserer aktiviteter til inntekt for Hei Verden. Pengene går i år til skolegang for
barn i Peru.


Diverse
FUG.no : Bra oppslagsverk for FAU- medlemmer og foresatte
TL: Ser på den beste måte å organisere nominasjon og avstemming på. Det har blitt
praktisert litt variert, men her må alle gjøre likt.
Foreldremøter: Skal alltid gå klassevis etter fellesmøte i aulaen, da det er enklere å ta opp
aktuelle ting i mindre grupper.
Ny sak til neste møte: Mat + skjerm på skolen? Erstatte skjerm med Fuelboks?

Siv Høyland
Sekretær

