Referat Eide Skole FAU – 15.02.2018
Til stede: Thomas, Kim, No’omi-Ann, Hulda, Hanne Siri, Rebekka, Ole Henrik, Gunn, Ann, Marita, Dag,
Cathrine, Mirjam


Ann har ordet
o Ny plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø. Eide skole skal lage sin versjon
ut i fra den som er, erstatter sosial læreplan som da er like for alle Grimstadskolene.
o Orden
Nye bøker er bestilt. Anine rydder biblioteket stadig vekk. Besøk på biblioteket.
o Lærersituasjonen
Mye fravær blandt ansatte. De som har vært vikarer er nå ute i praksisperiode.
o Opera
Søknad til opera kommer
o Toalettene
Ann har snakket m/ elevene i alle klasser.
o Språkbruk
Lærerne har tatt dette opp i klassene og Ann har tatt det opp med alle elever, samt gjort
dette inn som et vilkår ifb Gullkosten. Ser at upassende språkbruk skjer mest i ute i
friminutt.
o 2018/2019
Endringer for neste skoleår må skolen komme tilbake til ved en senere anledning.



FAU – Vedtekter
Utarbeidede vedtekter er godkjennes og signeres. Publiseres etterhvert.



Veisikkerhet
Det var Planutvalgsmøte tirsdag denne uken – referat fra dette møte er ikke publisert enda. Gilje
har skrevet brev til kommune + partier.
Tirsdag denne uken var det også KFU møte hvor veisikkerhet ble diskutert – Hjertesone. Gunn
var tilstede på dette møtet og fortsetter å jobbe videre sammen med FAU reps. og skolen.
Utarbeider skriv fra FAU i denne saken.



Temakveld/Foreldrekveld
Denne blir avholdt 15.mars kl 1900 – BHG inviteres også. Dette kommuniseres i bygda. FB event
opprettes – oppfordrer til å dele dette eventet på relevente lokalsider.



Innkommet sak:
o Verdsette lærerne og skolen for jobben de gjør. Sjekk med Avigo hva en fruktkurv i mnd
koster «hilsen FAU»



KFU
Eide må ha rep. tilstede på hver av disse møtene – sak for neste ordinære FAU møte.



Rusken-aksjonen
Blir gjennomført i uke 18 – eksakt dag kommer.



17.mai
Komitteen for overlevert perm m/ referater fra tidligere år og «to do»-lister.

Neste møte er ordinært 15.mars – tas opp igjen etter påsken.

