Referat Eide Skole FAU møte – 13.10.2016

1.










Rektor har ordet:
Presenterer elevrådets plakat med ønsker for skolen og nærmiljøet
Elevrådets søknad om støtte til skatepark – blir diskutert nærmere senere i møtet
Brukerundersøkelse – foreldre og barn + lærer i 5., 6. og 7. trinn. Foreldrene oppfordres til å
gjennomføre denne. Skal gjøres innen utg. av januar 17. Lærerene vil minne om dette i
utviklingssamtalene. Ann skal også undersøke noe mer rundt brukervennligheten av disse.
SU + SMU, hhv 1 og 2 representanter. Ref siste møtereferat – Mirjam Korsvik meldte seg –
sitte for begge. Cathrine mailer for bekreftelse av dette. Marita Pedersen har meld seg til
SMU
Her blir det arbeidet særskilt med § 9a) Vaslings plikt og vedtaksplikt ved
mobbing/trakassering av barn. Ann ettersender sosial læreplan
Økonomi – ligger bedre ann grunnet tidligere nevnte tilskudd
Lærerene reiser på kurs/tur til Århus med RVST – fokus på traumebevisst omsorg til barn ved
behov.
FN – dagen – «Hei Verden» Skoledagen vil bestå av informasjon og løp, muligens mat.
Opplegg med salg + kafe blir iforbindelse med kulturkveld i november.

2. FAU økonomi – uklarheter rundt økonomien. Frist ov «hand-over» er gitt til 1.nov.
3. Signering av taushetserklæring signeres av alle – da tidligere signeringer ikke foreligger

4. FUG – Foreldreutvalget for grunnskolen – fokus på samarbeid mellom skole, FAU og hjem. Er
det mulig å invitere representat fra FUG til skolen? Undersøke om FUG skal ha arrangement
vi kan delta på i Agder ila den nærmeste fremtid?
5. Spørsmål til rektor – kan rektor ta en gjennomgang av skolens kvalitetsmanualer – er FAUs
vedtekter en del av denne?

6. Skatepark – i forbindelse med søknaden fra elevrådet og punkt 2. er det i FAU enstemmig
flertall for å støtte med inntil kr 10.000. Kasserer overfører summen som bekreftes av leder
når behovet er klarert.
FAUs leder sender ut mail en informasjon i denne saken så fort det er klarert – hva er faktisk
egenandel, samt hva skjer med evnt. Overskytende penger?
7. Fotballmål – nett. Elevrådet har søkt om å få dette fiket. Udersøkes om det finnes
reservernett i container.

8. Ballbingen – underlaget er ødelagt. Ann må sende søknad til/kontakte Glomsaker

9. Henvenlse fra elevrådet/Sølvi – Ønske om bedre samarbeid mellom FAU og Elevrådet.
Foreslå fellesmøte tidligere på kvelden, slik at alle kan delta, for å kartlegge felles interesser.
Eventuelt:



Lufteanlegget bes overstyres og stå på ved arrangementer på kveldtid
Arrangementer i skoletiden m/ foreldre inv. – Leder informerer rektor rundt saken for å
kunne redegjøre for skolens argumenter i neste møte

Neste møte er satt til: 17.november

