Referat fra FAU – møte 20. januar (1-7. trinn og 8. – 10. trinn og rektor)
1. Gjennomgang og justering av vedtektene
Fordi vedtektene inneholder en del punkter som ikke har blitt gjennomført i praksis de
senere år, samt at vedtektene ikke oppleves som rene vedtekter, men også som en
punktliste over arbeidsoppgaver, har FAU satt i gang arbeidet med å revidere vedtektene.
Marius SH syr sammen et forslag basert på endringene vi ble enige om på dette møte.
Endelig vedtak av de nye vedtektene gjøres på førstkommende årsmøte som blir i første
halvdel av juni.
Arbeidsoppgaver i regi av FAU beskrives i et eget dokument som etter hvert legges ut på
kommunens hjemmeside. Elin Lilja Hansen jobber med denne saken.
2. Forventningsplattform
FAU har vært i kontakt med FUG for råd og veiledning i forhold til hvordan vi på en best mulig
måte kan jobbe med å utvikle en forventningsplattform som kan hjelpe foreldre å være
tydelig voksne i dialog med barna/ungdommen når det gjelder tema som skjermtid,
innetider, bruk av sosialmedier osv.
Utdrag fra svaret til FUG
«Vårt råd er å informere foreldregruppen på fellesmøtene om hvilke utfordringer FAU
ønsker å få mer kunnskap om. F.eks nettbruk, leggetid, søvn, og ernæring. Deretter er det
mulig å hente inn eksterne foredragsholdere som Barnevakten, oss i FUG eller andre for å
kurse. I etterkant kan FAU oppsummere dette møtet med en anbefaling basert på temaene
som ble diskutert i foreldregruppen».
Vi tar dette svaret til etterretning, og jobber nå med å se på hvilke eksterne foredragsholdere
som kan være aktuelt for oss.
3. Lokaler og aktiviteter for sosiale kvelder/samlinger for skoleklasser
FAU jobber med en liste over lokaler og steder (med kontaktpersoner) som kan egne seg for
sosiale tilstelninger for klasser ved GBUS. Denne listen vil forhåpentligvis gjøre det lettere for
klassekontaktene å arrangere noe sosialt uten om skoletiden.
4. Vanndispenser
Vi har fått et tilbud på vanndispenser. FAU tar en beslutning på neste møte
5. Skolematordningen
Rektor informerte litt om hvilke alternativer til skolematordning som kan bli aktuelt.
Foreløpig er det ikke bestemt hvordan ordningen skal finansieres, og derfor er det ikke så
mye nytt i denne saken. I mars vil mye være avgjort og informasjonen vil komme
fortløpende.
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