Referat FAU-møte 1.-7. trinn 25.02.2019

Tilstede:
Marius Schjelderup-Høye (møteleder), Bjørnar Melsås, Tommy Antonsen, Selma Skoglund, Irene
Skoglund, Mona Breisjøberget, Jostein Luka, Erik Lynne, Elisabeth Helgeberg og Kristin Bergsløkken
(referent).

1. GBUS FAU på nett – og informasjon om FAU.
Tommy informerer om status i arbeidet: forslag til logo og tekst er utarbeidet. FAU godkjenner.
Nettsiden skal inneholde kontaktinformasjon og en lenke til vedtektene til FAU. Marius anskaffer
vedtektene i filformat. FAU oppretter en egen mailadresse. Den driftes av FAU-lederen.
Saker kan meldes til FAU-representantene direkte, eller via e-post. Prinsippet om taushetsplikt følger
med FAU-vervet. Dersom innmeldte saker er av særlig karakter skal FAU-representant melde
bekymringsmelding direkte til Rektor-uten å ta det opp i FAU.
Etableringsprosedyre av FAU-styret ble gjennomgått: Representanter for kommende skoleår velges
på foreldremøte på vår, men trer ikke inn før etter skolestart samme høst. Representanter for 1.trinn
velges derimot på det første foreldremøtet på høst.

2. Drift nytt uteanlegg - Dugnad
Etterfylling av sand gjøres eksternt. Det bør i forkant av dugnad foretas en befaring, slik at man kan
sette opp konkrete oppgaver. Jostein og Marius settes som arbeidsledere for dugnaden. Marius
kontakter rektor og etterspør kontrollister hos fra tilsyn gjennom året.
Dato for dugnad settes etter snøen er borte.
Skøyteis:
Isskraper er anskaffet og på plass. Disse må lagres på rett sted på skolen.
Brannsjefen er positiv til at brannvesenet stiller opp ved vanning av is. Vi har ikke lykkes å få på plass
noen is denne vinteren. Erfaringen vår er at vi kom i gang for seint med skøyteisplanene, og at
fokuset nå rettes til høst 2019, med motivasjon og igangsetting så fort det blir kaldt.

3. Utvide til småskoleområde
Rektor ikke tilstede. Saken utsettes til neste møte.

4. Status leke/utstyrshus for småskolen
Jostein informerer: Behovet var opprinnelig et sted til å lagre uteleker. Det er mulig å benytte
tidligere toalettbygg til dette. FAU har tidligere vært i kontakt med kommunen, foreløpig lav respons
på byggmessige endinger. Et åpent lekehus vil ha flere krav til seg og koste mer enn et lager.
Rektor sjekker ut hva som er dagens behov og gir informasjon til FAU slik at endelig avgjørelse kan
fattes. Det noteres at det også er andre ting det er behov for – vedlikehold av turnbasseng, ny
dumpe, oppgradering av basketbanen.

5. Lekser, skolemat og utvidet dag
Flertallet av elever, lærere og hjem er positive til videre utredning. Vi avventer vedtak i
kommunestyret og avklaring med Hedmark trafikk. Mer informasjon etter neste FAU-møte.

6. Gjøre skolen bedre på tilgjengelighet/UU
Kristin og Anita jobber videre med dette punktet.
Øystein skaffer informasjon over hvem som sitter i «HMS-gruppa» ved skolen.
7. Vannstasjon
Vi trenger oversikt over tilkoblingspunkter tilgjengelig på skolen. Sak tas opp på neste møte.

8. Kultur for læring
Resultater fra høstens undersøkelse er klare. Lærere og Rektor kan gå inn og se på resultatene. FAU
er interessert i hvordan prosessen med oppfølging av resultatene og iverksetting av tiltak er på GBUS.

9. Neste møte:

(Kirkenær 12.03.19)

