Referat FAU-møte 1.-7. trinn 08.04.19

Til stede:
Marius Schjelderup-Høye (møteleder), Bjørnar Melsås, Tommy Antonsen, Irene Skoglund, Mona
Breisjøberget, Jostein Luka, Anita Larsen, Øystein Hanevik (rektor) og Kristin Bergsløkken (referent).

1. GBUS FAU på nett
Nettsiden er aktiv. Kontaktinfo til leder FAU må oppdateres.
Gi beskjed til Agnete Bekkesletten om dette

2. Rengjøring av nytt uteanlegg – Dugnad
Det foreslås at 4 per klasse stiller mandag 24/9 kl. 18:00.
Etterskrift: Dugnadens omfang redusert. Dugnad gjennomført av FAU-representantene.

3. Oppgradering av småskoleområdet
Rektor sender en søknad til FAU – med plan om hva skolen ønsker seg på småskoleområdet
Av aktuelle punkter nevnes:
-Beplantning
-Tilrettelegge for fysisk aktivitet
-Annet vedlikehold – turnbasseng, basketbane,
-Dumpe
-Lekehus/ utstyrslager

4. Gjøre skolen bedre på tilgjengelighet/UU
Videreført punkt fra forrige møte: Øystein skaffer informasjon over hvem som sitter i «HMS-gruppa»
ved skolen.
Anita opplyste om at siste befaring med kommune og rådet for funksjonshemmede var våren 2018,
men at det ikke er bevilget midler til tiltak før 2021. Anita sender rapport fra befaringen 2018 til
Kristin. FAU vil se om det er noen av punktene de kan pushe på, evt. bidra til løsning på.
5. Vannstasjon
Enkleste tilkoblingspunkter er i kantina og foajeen.
Irene sjekker priser.
Øystein sjekker for eget tilkoblingspunkt beliggende nærmere ungdomstrinnet.

6. Kultur for læring (KFL)
FAU-representantene redegjorde for gjennomgangen av KFL-resultater på hvert trinn. Oppsummert
er KFL ivaretatt i systemet og på hvert trinn.

7. Lekser, utvidet skoledag og skolemat
Det blir slutt på «obligatoriske» hjemmelekser fra høst 2019. Det er tenkt at skolearbeid som skal
gjøres i studietiden på skolen ikke nødvendigvis blir kun likt dagens skolelekser, men at denne tiden
også kan benyttes til andre opplegg tilpasset fagplanene. Fokus på oppfølging hjem-skole.
Utvidet dag er vedtatt. Slik det ser ut nå blir dette:
1-4 trinn får 4 timer ekstra/uke – 2 timer ekstra studietid, 2 timer ekstra fysisk aktivitet.
5-7 trinn får 3 timer ekstra/uke
Ungdomstrinnet 1-2 timer ekstra/ uke - Nærmere oversikt kommer.
Organisering og løsning for skolemat avklares på et senere tidspunkt.

8. Skolerute
Hedmark og oppland slåes sammen fra 2020. Det ligger forslag om at skoleruta tilpasses slik at
vinterferie flyttes fra uke 8 til uke 9, mot at høstferie beholdes uke 41. Ingen innvendinger fra FAU på
dette punkt.

9. FAU stå ansvarlig for konto for elevbedrifter
Elevenes inntekter via elevbedrifter står per i dag på konto under skolen (kommunen). Disse
pengene trekkes først inn for å dekke underskudd i kommune, men tilbakeføres etter vedtak tilbake
til skolen. For å unngå dette er det framlagt ønske om å legge denne konto under FAU. Dette vil gi
stabilitet og trygghet, og man slipper årlige vedtak. FAU stiller seg positive til dette.
Øystein sjekker hvordan det er for FAU å stå som juridisk ansvarlig. Kasserer stilte spørsmål om
prosess for billag og regnskap, og en avklart løsning omkring dette.

10. Skjermtid
FAU ønsker å oppfordre til felles diskusjon på høstens foreldremøter. Er det mulig å komme fram til
en felles avtale for aktuell «skjermtid» pr trinn? Når bør telefonen legges bort for kvelden?
Det foreslås av foreldrekontaktene involveres og at det inviteres en foredragsholder med fokus på
temaet.
11. Neste møte: 27.mai kl. 18:00
(Kirkenær 12.05.19)

