FAU på Grimstad Ungdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 3 2019/20
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Til stede:

4. februar 2020
Møteleder:
Atle F. Sandberg
Kl. 1900-2100
Referent:
Gunvor Sofia Almlie
GUS Kantine
Neste møte
21. april 2020 kl. 19.00 – 21.00
Even Olsen, Remy Andreassen, Anita Sandkleiv, Grethe Ellingsen, Eivind Pedersen, Tom Farbrot, Jorunn
Skråning, Atle Sandberg, Gunvor Sofia Almlie
Marianne Tønnesen, Therese Nilsen, Robyn Andersen
Ellen Brunborg

Forfall:
Kopi til:

Sak:
Gjennomgang
referat forrige
FAU møte OG SU
møte
Sak 1/19-20
9.trinn dugnad
Oslo-tur

Beskrivelse
Kort gjennomgang av sakene fra forrige
SU møte.

Referat
Utvalg valgfag. Svaret FAU fikk var ikke
tilstrekkelig. FAU ønsker en større bredde i
utvalget. Sak tatt opp i SU 6.feb.

Oppfølgning
Sak følges til neste
SU

Klassekontaktene organiserer dugnad.
Alle klassene er nå delt inn i elever i
mindre grupper der hver gruppe er
ansvarlig for å utføre dugnad på en
ønska måte og samle inn en viss
pengesum til trinnet.

Fungerer ok. Det er vanskelig å vite om alle
foreldre er informert.

Gunvor Sofia tar
opp med
foreldrekontaktene

Statusoppdatering
Sak 2/19-20
Natteravnene

Atle informerer om samkjøring med
Holviga ungdomsskole og oppdaterer oss
om tilbakemeldinger på forslag til
vaktordning.

Konkluderer med at vaktordninga ligger død,
grunna lite respons, men vi kjører
oppmelding på Visma slik at foreldre kan
melde seg frivillig.

Atle

Sak 3/19-20
Skolens
uteområde:

FAU ønsker at skolens uteområde
forbedres.

Møtet med bygartner er utsatt. I møtet skal
det avklares hvordan området kan brukes og
hva av evt installasjoner som kan settes opp.
Gjennomgang av elevrådsmøtets referat.

Gunvor Sofia søker
etter midler

Info fra Elevrådsmøtet som var 23.
januar.
Oppdatering: Kommunen har innvilga et
område bak skolen som kan brukes av
GUS. Møte 24.januar med bygartner ble
utsatt. Oppdatering.

Installasjoner på uteområdet må avklares
med kommunen og skolen. Sikkerheten må
også avklares. Foreslås konsert der
foreldrene betaler til elevrådet.

Midler som kan søkes på?


PVS Fondet



Skolelystfondet



EO fondet (elevorg)



LOS?



Gjensidige?

Elevundersøkelsen viste tydelig noen
utbedringer som elevene ønska:
trampoline, aktivitetsapparater, ronser

Sak 4/19-20 Fast
punkt:
Skolens
læringsmiljø
og hjem -skole
samarbeid

1.

Hvordan kan FAU bidra for å
bedre samarbeidet mellom hjem
og skole?

2.

Flere samlinger/arrangement?

1.

Visma, undersøke at begge
foresatte får Vismameldinger. Noen
lærere svarer ikkje på
Vismameldinger. FAU har delte
erfaringer med dette. Noen er
storfornøyd med Visma og skolens

a.

3.

Sak 5/19-20 Fast
punkt:
a) Innspill fra
klassekontakter
b) Saker til og fra
SU

Saker til neste
møte(r):

Stille konkrete krav til
antall klassesamlinger?



2.

Hjem-skole samarbeid:
klassekontaktene og
foreldrekontakter kan avklare i 8.
klasse. FAU ønsker klassesamling
to ganger årlig for alle klasser.
Dette kommuniseres på
foreldremøter på høsten. Viktig at
kontaktlærerne er tydelige på dette.
Spesielt til 8.trinn.

3.

Dette må foreldrekontaktene
bestemme sammen med foreldrene
i hver klasse. Det er ingen felles
praksis på tvers av klassene på
dette.

Fungerer
kommunikasjonskanalene innad
klassene godt? FB, Messenger,
epost… annet?

Tur på 8. trinn..
Eivind videreformidler: en forelder vil gjerne
ha undersøkt hvordan andre skolerr organiserer dugnad til Polen tur e.l. Hva tenker FAU
om dette? Holviga U. har Hvite busser eller
Fredsreiser. Lillesand kommune støtter noen
slike reiser… FAU ønsker IKKE å sette i gang
noelignende for GUS, men ønsker likevel en
kartlegging av hvordan skoler få til slike reiser.

Invitasjon fra Holviga ang
10.klassetur


bruk av denne plattformen. Andre
ikke.

Gjennomføringa av LINKparty

Uteområdet status søknader og
møte med bygartner.
Neste møte er 21. april

FAU er nysgjerring på hvordan andre skoler
gjør dette. Vi inviterer en ildsjel fra Holviga
for å komme og fortelle hvordan Holviga
løser dugnad og det praktiske. Komité på 8.
trinn blir evt invitert. Kun for å ‘sondere
terrenget’.

Eivind Pedersen
inviterer.

