Referat etter FAU møte Eide skole den 23.10.14
Tilstede: Mona Elvebakk (FAU leder), Hjalmar Espevig Camilla Nilsen, Jan Skogstad, Jens M.
Nilsen, Inger Lise Vehus, Asle Stalleland, Eva Tofsland, Margrethe Voreland.
Fravær: representanter fra 2 klasse. Cathrine … og Trond Vorhaug, Elisabeth From.
Referent: Margrethe Voreland.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling, noe til evnt.
Inget.
2. Rektor informerte om saker fra SU; Skaterampe, busskur, ballbingen. FN
dagen, personalseminar og kulturuka.
SU arbeider aktivt for å fremme 3 saker:
Skaterampe er noe som står høyt på ønskelisten hos elvene. De søker
Grimstad kommune om midler og godkjenning for å plassere denne
nederst ved fotballbanen. Det er lagt frem ønske om å ha denne i betong,
da først og fremst med tanke på vedlikehold. Det innebærer store
kostander, og det er ønske fra SU at også FAU bistår med søknader til
kommunen. Sølvi/elevråd bistår også med søknader vedrørende midler til
denne.
Innspill fra FAU- det må avklares med Eide kammeratene vedrørende
plassering.
Busskur er også en sak som står høyt hos elevene. Rektor har fått grønt lys
for å sette opp busskur. Vaktmester Roy kan bistå med oppføring på
dugnad sammen foreldre. Det må sette en dato hvor Roy kan.
Ballbingen. Vaktmester Roy har ordnet med grus slik at denne er sikret i
området rundt. Ønske fra elevrådet om nytt kunstgress, dette er slitt og
ødelagt.
Innspill fra FAU at dette er svært kostbart, og FAU har ikke midler som
dekker nytt kunstgress.
Jan Skogstad undersøker med idrettens anleggsservice og Grimstad
kommune vedrørende midler og muligheter for bytte av dekke. Han gir
direkte tilbakemelding til rektor.
FN dagen. Rektor informerte om at pengene i år går til Zambia og Peru.

Innspill fra FAU at tidtaking oppheves fra og med neste år ved
arrangementer denne dagen. Ønske om at det skal være innsamlingen av
penger til prosjektet som står i fokus hos elevene.
Rektor informerte at også i år vil det være ”omvendt julekalender” som
går til samme prosjekt.
Kulturuka. Uke 44 er det i tradisjons tro ved Eide skole kulturuke hvor de
denne gang har Prøysen som prosjekt. Det blir besøk av elever fra UiA,
Naturvitenskaplige Institutt og lærerutdanningen. Foreldre som har
mulighet til å se på forestilling er velkommen tirsdagen og fredagen på
skolen.
Personal. Rektor informerte om at det har i høst vært jobbet mye med å få
på plass vikarer etter sykemeldinger blant personalet. Det blir i november
avklart om Espen kommer tilbake eller om rektor stillingen vil bli lyst ut
over nyttår.
Rektor og alle ansatte har vært på seminar, ”mitt valg”. Dette går på
forebygging av mobbesaker/elev adferd.
Det foretas jevnlig trivselsundersøkelser på skolen, resultat av disse og
tilbakemeldinger fra elevrådet tilsier at det er stor trivsel på skolen.
Rektor legger til at er det skjult mobbing som ikke kommer frem er det
viktig at det blir informert om slik at det kan settes inn tiltak.
Det har vært reaksjoner på at de minste ikke får ta del i trivselsaktivtetene
i storefri på grunn av grensene som er satt på skolen. Det jobbes med å
finne løsninger her slik at også de minste får delta, som f.eks ifølge med
fadder.
Rektor informerte om kamera som er satt opp på skolen, dette for å
forebygge hærverk og utfordringen ved at barn/ungdom tidligere har gått
på skolens tak. Rektor har vært i kontakt med Grimstad politistasjon samt
kommunene vedrørende kamera. Det er satt opp informasjonsskilt på
skolens bygning. Taraldsen v/Grimstad kommune samt vaktmester Roy er
ansvarlige for daglig driften.
Eivind v/skolen er ansvarlig for hjemmesiden til Eide skole. Her vil også
referat fra møter bli lagt ut fortløpende. (Grimstad kommune-skole-Eide
skole- råd og utvalg)
3. Post inn/ut
Intet

4. Vakter til aktivitetskveldene 4 trinn, siste gang før jul
Aktivitetskveldene er for 5,6-7 trinn ved skolen. 4.trinn får delta på en
kveld før jul. Til denne kvelden er det behov for ekstra vakter.
Representant for 4.trinn, Jahn, får tak i to stk vakter.
Tilbakemelding fra Frøydis om at det er behov for flere voksne for å holde
liv i aktivitetskveldene. Blir det ikke flere som melder seg blir det
reduksjon i antall kvelder. Frøydis søker også om dekke av hjul til sofaene.
Disse ødelegger gulvet i gymsalen ved flytting, og letter arbeidet med
tilrettelegging.
FAU godtar regningen på dekke av hjul. Søknad og regning mottatt
pålydende kr. 799
5. KFU møte, saker derfra
Mona informerte at det ikke er kommet referat fra siste KFU (kommunens
foreldreutvalg) men at hovedsaken er ”hverdagsskole uten lekser”. Det er
hittil kun en skole som har erfaring med dette, og for lite å basere seg på.
6. Trygg Trafikk, refleksløp
Mona er i kontakt med Trygg Trafikk hvor det jobbes med å få i gang en
kveld ila de først ukene i november 2014 med refleksløp for skolens elever
og foresatte.
Vi hadde refleksdemo den 12 nov. Ca. Halvparten av skolen elever var
tilstede, meget bra oppslutning. Neste gang bør vi kanskje invitere
barnehagen. Det var like viktig for de yngre som for de litt mer voksne.
7. Gang- og sykkelsti
Ikke noe nytt fra kommunen, lagt inn i langtidsplanen. SU sender
etterspørsel på hvordan saken ligger an. Ønske om at også FAU sender
forespørsel for å holde saken varm. Arbeider med denne saken. Mona
8. Grøt siste skoledag
Behov for foreldre til servering av grøt siste skoledag 19 desember. Start
ca kl 10.00.
Hittil er det 5 foreldre som har meldt seg, behov for to til.

Neste møte 11 desember. Kl 20

