Referat FAU-møte 1.-7. trinn 25.09.19
Til stede: Marius Schjelderup-Høye (møteleder), Elin Lilja Hansen, Bjørnar Melsås, Marion Aaseth,
Jannicke Eide Johansson, Wenche Eriksen, Gunn Therese Schøyen Aasnes. Øystein Hanevik (rektor)
og Kristin Bergsløkken (referent).
1. Presentasjonsrunde
Nytt FAU for skoleåret 2019/2020. Presentasjonsrunde. Det er ulik praksis med hvor mange
representanter som er valgt inn fra ulike trinn. Vedtekter sjekkes, da de laveste trinnene ikke
er delt i A- og B-klasser.
2. Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær for kommende skoleår
Leder: Marius Schjelderup-Høye
Nestleder: Elin Lilja Hansen
Kasserer: Tommy Antonsen
Sekretær: Kristin Bergsløkken
3. Mailadresse til FAU 1.-.7 trinn.
faugbus1.7@gmail.com
Denne finnes også på Grue Kommunens hjemmesider.
4. Info til de nye FAU-representantene om pågående saker
Oppgradering av småskoleområdet – prioriteringsliste på tiltak
Søke støtte til flere tiltak?
Vannstasjoner
Tilgjengelighet på skolen
5. Kultur for læring (KFL)
Spørreundersøkelsen gjennomføres hvert 2. år. Neste er høsten 2020.
Ny læreplan og språkkommunetiltak retter ekstra fokus på KFL.
6. Leksebevisst skole
Øystein melder om gode tilbakemeldinger.
7. Skolematutredning
Det skal settes ned en arbeidsgruppe for videre utredning.
En representant fra FAU 1.-7. trinn skal velges til å sitte i denne gruppen sammen med bl.a.
representanter fra kommunen og FAU 8.-10. trinn.
Marion Aaseth er valgt.
8. Utegruppe
FAU-representantene må finne en frivillig fra hvert trinn,
Fordel med kjennskap til islegging, slik at vi kan få til islegging av skøytebane.

9. Sykkelparkering 5.-7.trinn.
Øystein redegjør for ønsket om egen sykkelparkering for 5.-7.trinn. I dag står sykler parkert
ut mot hovedveien, og får ikke stå i fred. Det er ønskelig med ny sykkelparkering med
overbygg tilsvarende det 1.-4.trinn har mot Finnskogveien.
Finansiering: Det er innhentet tilbud på grunnarbeider.
Det kom forslag om at elevene kan komme med egeninnsats gjennom
elevbedriftsengasjement, FAU- bidrar med midler og kommunen dekker det resterende.
Det står et tilsvarende overbygg ved Grinder gamle skole. Kan dette være til salgs?
Punktet videreføres til neste møte.
10. Organisering av 17. mai og sommeravslutninger
Åpen diskusjon ang. omorganisering av 17.mai-feiring i Grue. Med lavere elevantall, trenges
det større arbeidsgruppe for å dekke dagens løsning. FAU er positive til en feiring på
Gruetunet. Jannicke og Elin ønsker å være med i 17.mai-komiteen.
Det foreslås at man burde legge alle skoleavslutninger til Gruetunet også.
Større kapasitet til å kunne være under tak ved dårlig vær.
11. Ny litteratur
3. klasse ønsker seg ny litteratur på trinnet. FAU kontakter biblioteket, og ber om at skolen
varsles før eventuelle utsalg av bøker.
12. Jodtabletter
Kommunen er anbefalt av kriseutvalget for atomberedskap å ha jodtabletter tilgjengelig der
barn oppholder seg, som i skoler og barnehager (www.helsedirektoratet.no).
Hvordan er dette ivaretatt? FAU snakker med helsesøster.

13. Inkludering av barn på trinnet utenfor skoletid
Det ses mange fordeler med felles opplevelser for elever på trinnet også utenom skoletid.
Gjerne aktivitet sammen med foreldrene, slik at foreldregruppa på trinnet også blir godt
kjent. Klassekontaktene bør ta ansvaret for slike arrangement.
14. Neste møte: 28. oktober kl. 18:00
(Kirkenær 17.10.19)

