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Referat FAU
Til stede:
FAU-medlemmer:
Linn Christin Rustøen, Kristel Holiløkk, Astrid Nodland, Kristian Nyborg Johansen, Siri Fossan
Petersen, Petter Gravås, Helene Viktoria Høgåsen, Trond Kjetil Johnsen, Hilde Egeland
Meyer, Cristina Wilberg, Helle Dyhr-Nielsen, Christian Asserson, Tone Madland, Magne
Fosse

Møte nr.
02/19-20

Klassekontakter (Sak 1-4):
Solveig Larsen 1a, May Britt Rasmussen 1b, Ingvill Lothe 1b, Linn Marlin Nordgarden 1c,
Elisabeth Thodal 2a, Torstein Tostrup 2b,Ingunn B Andersen 2c, Monika Magnussen 3b, Lene
Garderhagen 3c, Inger Siren Skregelid 4b, Kristin Svendsen 4b, Hege Laget 4d, Ingrid P Svela
4c, Håvard Lauritsen 5b, Ann Iren Rage-Ravndal 6a, Kristine Robberstad 6b, Silje Stangeland
6c, Ståle Sletten 6c, Hege O Gravås 7b, Trude Lønning 7c, Tanja Thorarensen 7c
Skole: Gisle Hagen Helbæk(rektor)
Ikke til stede:
Bjarte Skogøy, Mari Ellingsbø
Møtedato

Kl.

30. september 2019

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Sted
19:00 – 21:00

Iglemyr skole, personalrommet

Ansvarlig

*Skoleåret er godt i gang. Ikke mye fravær i staben.
*Foreldre- og elevundersøkelse på trappene, ønskelig å få opp
svarandelen på foreldreundersøkelsen.
*Elevrådet ønsker tilbakemelding fra FAU mht skolegenser.
*Iglemyr jobber med å nå målene i lærernormen. Har ansatt nye folk,
men sliter med å få tak i kvalifiserte søkere. Håper å komme tilbake med
tall til neste møte.
*Skolens årshjul:
-

Tema etter høstferien: god kommunikasjon. Jobber med å få til
skjermfri uke i uke 45. Hvis FAU ønsker det, få gjerne med
foreldrene på kampanjen. FAU ønsker at CB blir liggende på

Rektor

2.

skolen mandag til fredag denne uken og at ukeplan og lekser
skrives ut på papir.
FN-dagen står på skolens årshjul. Den går ut til fordel for Hei
Verden.

Åpent Hus
Orientering ved Christian Asserson:
Komiteen har sendt ut info til alle klasse- og FAU-kontakter i dag. FAU vil
gjerne ha navn på alle vaktene. Lurt å fordele oppgaver til de som baker
for å unngå at alle kommer med sjokoladekake.
Ønskelig med samme vakter høst og vår. (Spesifiser i årshjulet om
oppgavene gjelder både høst og vår.)
Invitasjonen blir sendt ut via Transponder ca 14 dager før.
FAU anbefaler å sette opp prisen på kioskvarene da overskuddet var lite i
fjor. Tilbyr saft som alternativ til brus i år.

3.

Årshjul

FAU v. komitéer

Leder gikk gjennom årshjulet og fikk innspill fra klasse- og FAU-kontakter:
-

Hei Verden:
1.-4. trinn: 4 vakter fra hver klasse + 3 gjærbakst/kake
5.-7. trinn: 2 vakter fra hver klasse + 4 gjærbakst/kake

-

Påskefrokost:
Praktiseres ulikt fra trinn til trinn, klassekontakter må avklare
med lærerne hvem som arrangerer og hvordan.

-

17. mai-tog:
Noen må ha ansvar, men antall varierer fra trinn til trinn. FAU
anbefaler 5 vakter på de laveste trinnene.

-

17. mai-arrangementet:
komiteen må avklare hvor mange foresatte som skal inn i god tid
før 17. mai.

-

Sommeravslutning:
FAU anbefaler 4 foresatte, varierer fra trinn til trinn.

Årshjulet ferdigstilles innen få dager og sendes ut av FAU-leder.
4.

Skolevegring

Info

FAU har mottatt info fra gruppen “Selvhjelp Norge” som jobber med
problematikken omkring barn med skolevegring. Det arrangeres et
infomøte for interesserte den 22. oktober kl 17-19 i Eidsvollsgate 47 A
For mer info, gå til www.selvhjelp.no
5.

Vedtektene
Ang taushetsplikt: Ikke alle FAU-medlemmer kjenner ordlyden i
taushetserklæringen. Ønsker å få den til gjennomlesing før en eventuell
signering.
Leder oppdaterer punkt 4 i vedtektene og FAU godtar i neste omgang.

FAU

6.

Økonomi

kasserer/FAU-leder

Kasserer orienterer om økonomien:
Utgifter til leirskole var 50% høyere i år enn i fjor; større trinn.
Lite overskudd fra Åpent Hus.
FAU-leder skaffer kort til Storcash
Penger fra 17.mai har ikke kommet inn; FAU-leder undersøker med
Austråtts FAU.
7.

Natteravn:
Tidspunkt: Torsdager kl 18-21, fredager kl 18-21/22. Kan bli utvidet til
flere timer og flere dager på sikt.

Christian Asserson,
Kristel Holiløkk

Austrått skole er i gang med Natteravn. De vervet 70 foreldre på en kveld
og stiller med ravner hele oktober. Ønskelig at Iglemyr tar ansvar for
november.
FAU ber klassekontaktene informere sine klasser og få navn på 5+
interesserte fra hver klasse. Navnene sendes til Natteravn-ansvarlig i FAU
som setter opp turnus.
Natteravnene har garderobeplass på Austrått. Området som skal dekkes
er fra Austrått skole til Rema. Må drøfte om man skal ha flere lag hvis
Skaarlia skal inn i programmet.
Komiteen jobber med å få til en hensiktsmessig organisering.
8

Trafikkpatrulje

Magne Fosse

Klar til oppstart etter høstferien. Elevene får opplæring av lærerne.

9

Skolegenser
FAU ser gjennom katalogen og velger ut noen alternativ.

10

SFO

Helene H og
Christian A

SFO-kontakt

Foreldremøte er utsatt fra 3. til 17. oktober. SFO-kontakt orienterte FAU
om møte med SFO-leder.
FAU ønsker at det foreligger lister (fortrinnsvis med bilder) over hvem
som jobber på den enkelte avdeling for at foresatte lettere kan gi og få
informasjon om sitt barn på SFO.
Avd.leder for SFO ønsker konkrete tilbakemeldinger fra foresatte for
lettere å kunne ta opp ting med de det gjelder.
FAU ønsker også å få bedre oversikt over informasjon som går ut til
foreldrene og til barn som skal begynne i SFO .
11

Uro i klassene
Utsatt til neste møte.

FAU

12

Verv
Siri Fossan Petersen flytter fra 17. mai til Hei Verden.

FAU

Astrid Nodeland (vara) går inn i Hei Verden-komiteen.
Helle Dyhr-Nielsen (vara) og Magne Fosse går inn i 17.mai-komiteen.
Innspill: Klassekontakt 1. og 2. klasse bør inn i 17.maikomiteen
FAU ønsker at vararepresentantene har et verv i en komite uten at de
dermed må møte på alle FAU-møtene.
13

Eventuelle saker
FAU er glad for at fotgjengerfeltene nær skolen har fått ny belysning. Ber
om at dette blir videreformidlet til SU.

FAU-leder

