FAU på Grimstad ungdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 4 2020/21
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Til stede:

19. januar 2021
Møteleder:
Gunvor Sofia
19.00 – 21.00
Referent:
Atle
Zoom
Neste møte:
16. mars 2021 kl 19.00
Ingelin Isfeldt, Jan Thelle, Ingrid L. Tennfjord, Alf Are Johnsen, Therese Nilsen, John Åge Mjåland, Pål
Bjelland, Gunvor Sofia Almlie, Atle F. Sandberg
Ruth Justi Haugsvær, Morten Hanssen, Anita Sandkleiv.
Ellen Brunborg

Forfall:
Kopi til:

Sak:
Sak 1:
Info vedr
vedtatt
budsjett

Beskrivelse

Referat
Ikke noe særlig info foreløpig. Skolen har etter oppstart etter jul
hatt nok å gjøre med covid.

Oppfølgning
Gunvor Sofia

Mer info vil komme så fort dette foreligger.
KFU har også dette på agendaen i neste møte 2/2-19.

Sak 2: Bruk
Hue
kampanje
om digital
mobbing

-Innkommet sak fra Kenneth
Olsen:
Digital nettvettkampanje.
Status?

https://brukhue.no/

Atle

I og med at dette er et opplegg som skal holdes i klassene og
må håndteres av lærerne, så sendes en mail fra FAU til rektor
med dette.
Så ser de om det er ressurser til å gå i gang med dette på
toppen av alt de må håndtere i disse dager.
Kan hende det vil være en sak det er fornuftig å overlate til neste
FAU å ta tak i høsten 2021.

Sak 3:
Konto

-Statusoppdatering

FAU GUS bruk- 1506 53 26601 m/kort.

Endring til DNB som tilbyder
pga mnd kostnader hos SRBank og Sparebanken Sør.

GUS Kull 2005- 1506 53 85608

Atle

GUS Kull 2006- 1506 53 85632
GUS Kull 2007- 1506 53 85896

Forslag: Evt. rest på 10. trinns konto bør tilfalle FAU brukskonto,
slik at disse har litt disponibelt.
Dette var det enighet om.
Sak 4:

Status innsamling:

Saldo pr 18/1-21 kr. 31.810,-

Atle

104 elever à kr 400= kr. 41.600,Hvor mye er kommet inn?

Hva gjør vi med de som ikke
har betalt inn?
Sak 5:
Klasse/
skolemiljø
Eventuelt:

Diff. Kr 9.790,-, manko fra i overkant av 20 elever.
Trolig flere, da det er noen som har betalt inn mer enn kr 400,-.
Tatt opp i sak ang Oslotur under eventuelt.
Ingen hadde noe å melde.

-Oslotur for 10.trinn. Avlyst ref
mail fra Ellen Vardaasen.

Det ønskes at skolen sender ut en mail på Visma til alle 10.trinnforesatte. Her informeres det om at tur utgår. Og ref tidligere
info, så går pengene som til nå er samlet inn til ett eller annet
opplegg rundt avslutning. Enten pr klasse eller felles for hele
trinnet om dette er mulig.

Gunvor/ Atle

Alternativt opplegg?
Klassekontaktene.

Penger på konto?
Tilbakebetale eller la stå til
alternativt opplegg.

Gunvor og Atle har et møte med klassekontaktene. Gunvor kaller inn.
Disse bør så raskt som mulig i gang med å lage et opplegg ang
avslutning.
Bør satses på felles for trinnet, men med mulighet til «å dele» pr
klasse hvis dette skulle vise seg nødvendig mtp covid.
Blir stående på konto. Disse er det informert om at skulle gå til
alternativt opplegg om det ikke ble tur, da kr 400,- pr elev.
Klassekontaktene bør oppfordre om det er noen som har glemt å
betale inn, at dette gjøres.

I forbindelse med dette, så er dette mailen fra Ellen Vardaasen
13/1-21:
«Vi har drøftet Osloplanene i trinnmøte og kommet frem til at
sjansene for å kunne gjennomføre tur som planlagt, er små.
Vi har stukket fingeren i jorda og kommet frem til at vi må
skrinlegge planene.
For det første er jo smittesituasjonen slik at det er grunn til å
være usikre på det meste.
For det andre kommer ikke Stortinget til å åpne for bestilling av
besøk før situasjonen er mer avklart. Det vil ta tid (og jeg gjetter
personlig på at de ikke åpner før tidligst til høsten).
Vi ønsker derfor å jobbe med et alternativ. Spørsmålet til dere
foresatte blir da hva dere tenker om innsamlet beløp. Ønsker
dere å gi det som tilskudd til annen avslutningsaktivitet?
Vi har ingen konkrete planer på bordet akkurat nå. Kom gjerne
med innspill»

Sak fra John Åge, 8.trinn:

Innspill fra foresatt ang ordensreglement og håndheving av
dette.
Følelse av kollektiv «avstraffelse», og da gjerne for bagateller.

Det kan hende at det er et lite kultursjokk. Og litt miks med
streng holdning til regler ang smittevern i disse pandemitider.
Skolene har felles ordensreglement.
Det er lov å stille spørsmål om hvor strengt systemet skal være.
Viktig at det oppleves likt, og at resultatet er oppdragende.
Oppleves det urettferdig og «tullete» virker det mot sin hensikt.
Reglene må følges likt av alle parter. Gjelder også lærerne.
Nytter ikke at en lærer gir lov til noe en annen gir anmerkning
for.
Sunt med diskusjon rundt dette.
Tas med til SU 18/2-20.

Atle

Faste
saker:
Trafikk og
Hjertesone

Ikkje noe nytt å melde. Holdes
tak i av skolen og kommunen
(FAU informeres fortløpende)

Gunvor Sofia

Hva skjer i
SU?

Info fra SU/ MU møte

-Gå gjennom referat fra møte 19/11-20

Atle

Hva skjer i
KFU?

Info fra KFU

-Gå gjennom referat fra møte 18/11-20.
Referat ikke mottatt pr 19/1-21.

Gunvor Sofia

Saker til
neste møte

Info fra møte med
klassekontakter ang alternativ
til Oslotur

På generelt grunnlag så er det budsjett det går i.

