Referat Eide Skole FAU møte – 20.09.2016



Konsituering av styret:

Leder

: Cathrine

Nestleder

: Thomas

Kasserer

: Gunn- Kristin

Sekretær

: No’omi-Ann



Rektor har ordet:

Håper flest mulig blir med på møtet førstkommende torsdag – KFU. Fevik skole, torsdag 17.30 –
21.00. Cathrine informerer ytterligere.
Nye ansatte på skolen er Cecilie – kontaktlærer 3.kl. (100%). Gina – faglærer 4. – 7. trinn, samt
lesekurs (50-60%). Julie Undhjem– SFO.
Økonomi – ½ milliom i tillskudd, for å forhåpentligvis drive med redusert underskudd.
Nytt skoleår – oppsiktsvekkende rolig, fin oppstart i år. Fine klasser, gode friminutt.
«Naturlig skolesekk» og grønnsaksåkerene videreføres.
Ny PC-park og iPads.
Noe flere timer med for eksempel 3 lærere på 2 klasser. Parallellkjøring av fag med 3 lærer knyttet
opp.
Ann og Eivind går i høst på rektorskolen og blir derfor noe borte i høst.
Må konstituere SU + SMU – gjøres i neste møte. Mirjam S. Korsvik har meldt seg til SU


Arresten p-hus

Kommunen har sendt ut brev til alle skoler/foreldre. Det er varslet om my støy i p-huset, hærverk og
mislighold. Unge bruker huset som oppholdsplass, som igjen medfører at at bilister ikke ønsker å
benytte Arresten.


Sitteball

Dette som alternativ til den tradisjonelle stolen bak skrivebordet. Priser skal undersøkes noe mer.
Prøves ut i 1.kl initielt.


Lesevenn

Benytte eldre i nærmiljøet


Lærerenes tilgjengelighet

Visma Flyt skal benyttes for beskjeder til lærer, innføre kotyme for denne bruk.



Annet

Leirskole – Kan det innføres igjen? Basecamp og Kystkultur er separate opplegg satt opp ved Eide
skole som alternative tiltak
Kunstgress i ballbingen – dårlig dekke, trenger oppgradering. Uklart hvem som eier og hvem som
utfører vedlikehold. Skolen, kommunen eller idrettslaget? Ann kontakter Glomsaker for klarering.
Skatepark - sponset noe av idresslaget, elevene har samlet inn penger selv, samt ber om søtte fra
FAU. 26.09: Separat mail sendt ut av leder.
Busskur – Kjersti skulle undersøke. Var det ikke plass på snuplassen? Også her ref separat mail fra
leder pr 26.09.



Ann oppforderer:

Sjekk ut www.fug.no for tips, ideer og taner om FAU. Vær også fllinke til å sende inn saker til
agendaen i forkant. 27.09: Facebook gruppe er opprettet – er alle medlemmer lagt til?

