Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/-tid:
Møteleder
Deltakere:

Forfall:
Kopi til:

Styret i FAU og rektor
Lærerværelse Bogafjell skole
07.05.19
Jan Erik
Referent: Anette
Therese Nesse (styremedlem), Kjetil Jensen (Kasserer), , Monica Byerg (nestleder og
leder arbeidsgruppe), Jan Erik Norland (Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Anette Bø
Berge (sekretær), Glenn Whalberg (styremedlem)
Hege Nævdal (SFO leder), Jan Ove Johansen (Styremedlem)

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

Sak nr.:

Ansvar
AGENDA:

Saknr

Saksliste

REFERATSAKER
1
1.
INFORMASJON FRA REKTOR

1. Fast innspill: status psykososialt miljø, evnt. vedtak/tilta
2



Hva er status siden forrige møte med eksisterende og
saker/tiltak.

2. Eventuelt

3

INFORMASJON FRA SFO-LEDER
Fravær

Sak nr.:

Ansvar
INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPEN
4

Til info
1. Dugnad
2. Eventuelt.

5

INFORMASJON FRA KASSERER
Til info

6

28/19

DIVERSE FRA JAN ERIK
1. Årsmøte

Møtereferat fra 09.04.19 – Godkjent
Informasjon fra rektor:
-

29/19
-

30/19
31/19

32/19

33/19

34/19

Det er kommet inn en skisse på hvordan oppgraderingen av
uteområdet skal se ut.
I forhold til bussulykken er saken henlagt. Det henvises til det
Sandnes posten har skrevet om henleggelsen.
Det er spm. vedrørende 17 mai toget. De foreldrene som skal gå i 17
mai toget skal også hente klassen sin fane. Det ønskes at barna blir
hentet på ruten og ikke tatt ut av barnetoget. Dette for at de voksne
skal ha oversikt og kontroll.

Ingen informasjon fra SFO leder
Informasjon fra arbeidsgruppen:
- Gjennomgang av dugnaden
Informasjon fra Jan Erik:
- Informasjon om årsmøtet – der skal det velges ny kasserer og
sekretær.
- SMU møte skal være 13 mai.
- Utviklingssamtale med kommunaldirektøren den 21.05
- KFU- samling 21.05 – Glenn stiller på dette møtet
Informasjon fra kasserer:
- Ny ordning med tanke på veksel.
- Det skal ordnes med regnskap og overføring til Buggeland etter 17
mai feiringen.
Eventuelt:
- Det er tatt opp fra foreldre – chatte muligheter på Chrome book på
tvers av skoler. Finnes det noen begrensninger på det? Rektor tar
gjerne med dette videre med systemansvarlig.
- Det skal være videre fokus på nettvett fra skolen & Fau sin side og
ønsker å få inn forebyggende enhet fra Sandnes kommune for å
snakke om dette.

Sak nr.:

Ansvar
-

-

Det ønskes en oppklaring til lærerne i forhold til valg av fau
representant. Alle klasser skal ha en fau rep, men det er bare en som
trenger å representere trinnet.
Tar lærere opp med foreldre dersom de opplever symptomer på f eks.
ADHD? Rektor svarer at dersom det er tilfellet blir eleven meldt til
skolens ressursteam hvor PPT, helsesykepleier og spes. ped
koordinator, sosiallærer og skolens ledelse sitter. Dersom det
vurderes videre hjelp utenfor skolen som oppmelding til PPT eller
henvisning til BUP så må foreldrene samtykke til det.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:

