FAU på GrimstaduUngdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 1 2019/20
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

17/09-2019
Møteleder:
Atle F. Sandberg
Kl. 1900-2100
Referent:
Gunvor Sofia Almlie
GUS Kantine
Neste møte
5. november 2019 kl. 19.00 – 21.00
Jorunn Skråning (8c og 10b), Therese Nilsen (8a), Grethe Ellingsen (9b), Tom Farbrot (8e), Eivind
Pedersen (9a), Remy Andreassen (10a), Even Olsen (10c), Atle F. Sandberg (9d), Gunvor Sofia Almlie (9c)
Anita Sandkleiv (8b), Marianne Tønnesen (8d), Robyn Andersen (10d)
Ellen Brunborg

Sak:
Gjennomgang
referat forrige
møte:

Beskrivelse

Referat
Referat godkjent

Oppfølgning

Sak 1/19-20
Oslotur på
10.trinn for
nåværende
8.trinn:

Gå gjennom innspill fra 8C om nytt
alternativ til Oslotur for 10.trinn

Klassekontaktene på 8. trinn tar dette med
sine klasser og i samråd med lærerne.
Konkrete forslag om alternativ tur er
velkomne og FAU stiller seg åpne for nye
forslag.

Sak 2/19-20
Økonomi:

Hva er status?

FAU ledere konferer med rektor Ellen
Brunborg 19. sept. 2019

Alle klassekontakter
på 8. trinn via sine
respektive FAU
representanter:
Jorunn Skråning
(8c), Therese
Nilsen (8a), Tom
Farbrot (8e), Anita
Sandkleiv (8b) og
Marianne
Tønnesen (8d)
Atle Sandberg og
Gunvor Sofia
Almlie

Sak 3/19-20
Hvem
organiserer
dugnad for
klassetur?

Denne saken gjelder spesielt Oslo-turen
som foregår på 10.trinn, men organiseres
på 9.trinn. Alle foreldre er inneforstått
med at det blir dugnad, men hvem skal
organisere den?

Sak 4/19-20
Natteravnene

FAUs bidrag her?

Sak 5/19-20
Skolens
uteområde:

FAU ønsker at skolens uteområde
forbedres.

Sak 6/19-20
«Luftefriminutt»
Sak 7/19-20
Skole-Pc og filter
mot «voksent»
innhold:

Skal FAU ha kasserer?

Klassekontaktene i alle klassene på 9.trinn
danner en komite som organiserer
dugnadsarbeidet.
FAU sender epost til alle klassekontaktene
og orienterer dem om dette. Trinnleder og
rektor får også beskjed. (Utført 18. sept.)
Sak utsatt til neste møte

Gunvor Sofia
Almlie

Denne saken skal tas opp i SU/MU 19. sept.
FAU ønsker innspill fra elevrådet og skolens
ledelse. Økonomi, behov og evt
godkjenninger må kartlegges. FAU håper at
et godt samarbeid med skolens ledelse og
elevrådet kan føre til utbedringer av skolens
uteområde.

Atle Sandberg og
Gunvor Sofia
Almlie

Noen forslag ble nevnt, blant annet
sykkelparkering/bur.
FAU ønsker at elevene må være ute minst
ett friminutt i løpet av skoledagen. Tas opp i
SU 19.sept.
FAU konfererer med rektor om dette og tar
evt saken videre med Agder IKT.

Atle Sandberg og
Gunvor Sofia
Almlie
Atle Sandberg og
Gunvor Sofia
Almlie

Sak 8/19-20 Fast
punkt:
Innspill fra
klassekontakter

Sak 9/19-20 Fast
punkt:
Saker til og fra
SU/MU
Eventuelt:

Saker til neste
møte(r):

FAU vil gjøre seg lettere tilgjengelig. Vi
ønsker at foreldre på en enkel måte kan
melde inn saker til klassekontaktene eller til
FAU repr i klassen. FAU ønsker med andre
ord å være mer synlige og lettere
tilgjengelige. Tidspunkt for møter for
skoleåret 2019/20 er lagt (5/11-19, 4/2-20 og
21/4-20.), og vi ønsker at klassekontaktene
etterspør evt saker i forkant av møtene. Atle
informerer klassekontaktene om dette.
Sak 5 og 6

Atle F. Sandberg

a)Vil FAU GUS ha ei Facebookgruppe?
Skal vi forsøke å operere papirløst?

FAU danner FB gruppe 18. september.

Atle F. Sandberg

b) Kommunen arrangerte temakveld om
gaming i september og det var relativt
mange som var påmeldt (ca 75 pers).
Skal FAU arrangere lignende
temakvelder på skolen?

Er dette noe som FAU kan tilby på GUS?
FAU er positiv til forslaget, og følger saken
videre. Atle kontakter kommunen og de som
arrangerte temakvelden.

Atle F. Sandberg

Det er ikke kommet inn innspill utover sak
1.

a)

FAU ønsker å invitere rektor på
kommende FAU møter.

b)

Datoer for kommende FAU møter er
satt til følgende tirsdager kl 19.00 –
21.00: 5/11-19, 4/2-20 og 21/4-20.

c)

Sakene som tas opp i neste møte:
Sak 2, sak 4, sak 7. Ellers blir det
oppdateringer fra SU-møtet
19.sept.

d)

Kaffe til neste møte. Takk Grethe!

Atle F. Sandberg
og Gunvor Sofia
Almlie

Atle F. Sandberg
og Gunvor Sofia
Almlie

Grethe Ellingsen

