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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   28.09.2017 

 

Sak nr  

1 Innkalling: 

  Møteinnkalling og referat fra siste møte godkjent 

 

2 Skolens hjemmeside: 

  Innspill fra foreldre gjennomgås. De er stort sett fornøyde. Kjekt at lærerne setter ut 

en del bilder, kunne vurdere å sette bildene etter hverandre (enklere å forstørre). 

  Noen foreldre føler ikke behov for å abonnere på nyheter fordi at klasselærer gir 

mye info direkte til de. 

  Et innspill gikk ut på ønske at hjemmesiden skal informere mer om skolens planer 

og saker som skal til behandling i skolens rådsorganer. Rektor tar dette til 

etterretning. 

  Det vurderes å slutte å sende ut ukeplaner til 2-7klasse på papir, kun ha de på 

hjemmesiden. 

 

3 Foreldreundersøkelsen: 

  På denne skåret FAU noe lavere enn ideelt. FAU har etterlyst innspill fra foreldre 

men ikke fått noen. Det blir derfor ingen konkrete tiltak som følge av 

foreldreundersøkelsen. 

4 SMU(skolemiljøutvalg): Rektor skal høre med andre grunnskoler og SMU blir evtl 

gjenopprettet til høsten. SMU tar opp saker som trivsel, sikkerhet og alle andre typer 

skolemiljø.  

  Hvis SMU setter i gang igjen bør det sørges for god info til foresatte om hva SMU 

er. 

http://www.linksidene.no/vassoy
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5 Skoleåret 2018-2019:  

  Rektor informerer om bemanning. Brev m info blir sendt ut til foreldre i juni. 

Lærerne kommer til å har følgende som spesielle satsningsområder: 

Klasseledelse, tilpasset, opplæring, skriving 

Det er bestemt at elevenes talentshow i samarbeid mellom skole og FAU gjentas. 

6 Sykkelparkering:  

  Det praktiske rundt dette skal være på plass innen årsskifte 2018-2019. FAU leder 

undersøker videre forskjellige muligheter. Kommunen blir kontaktet igjen for råd og 

bidrag. 

7 Bispesvisitas: Rektor forteller at Vassøy skole får besøk av biskop 31. mai. 

8 Eventuelt 

• Det har kommet frem at skolemelken som barna får kan av og til være utgått 

på dato og det er meldt fra om et tilfelle av kornet, ødelagt melk. Rektor 

beklager dette. Melken oppbevares i et nytt kjøleskap med stabil temperatur. 

6. klasse får betalt av Tine for å ordne melken som skal ut i klasserommene. 

Det har skjedd en glipp når alt for gammel melk havnet ut i klasserom og 

dette bør ikke gjenta seg. 

• FAU leder sier seg villig til å sitte til årsskiftet. Det er nok ønskelig at FAU 

leder sitter fra jan-jan fremfor fra høsten av, slik at ny leder har fått innblikk 

i FAU når vedkommende tar over vervet. 

• Arvid Berentsen har sendt e-mail med ønske om at noen fra Vassøy stiller 

opp i KFU. FAU representanter skal sende ærendet til foreldre. 

 

 

 

 

 


