FAU på Grimstad ungdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 2 2020/21
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Til stede:
Forfall:
Kopi til:

Sak:

20. oktober 2020
Møteleder:
Atle /Gunvor Sofia
19.00 – 21.00
Referent:
Gunvor Sofia/ Atle
GUS kantine
Neste møte:
17. november kl 19.00
Morten Hanssen, Ingelin Isfeldt, Gunvor Sofia Almlie, Atle F. Sandberg, John Åge Mjåland, Jan Thelle,
Ingrid L. Tennfjord
Alf Are Johnsen, Anita Sandkleiv, Pål Bjelland, Ruth Justi Haugsvær, Therese Nilsen, Camilla
Svenningsen(trukket seg)
Ellen Brunborg

Beskrivelse
Ipad vs PC på GUS

Sak 1: IPad
vs PC på
GUS

Sak 2:
Konto

FAU GUS oppretter konto.

Sak 3:
Møteplan
FAU

Forslag:
2020: 17/11
2021: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4 og
25/5.

Referat
Jobber sammen med HUS og Fevik. Fevik FAU er ennå ikke
konstituert, men antar de vil være med på dette.
Det spilles også inn til KFU i håp om at KFU ønsker å gå videre
med dette mot administrasjon og politikere.
Det er spilt inn til OU ved Bjørnar Birkedahl.
Vil bli presentert på gruppemøte til de forskjellige politiske
partiene. Gunvor «rydder» og formulerer dokument til dette.
*Spørsmål/ innspill:
-Ergonomi? Er dette hensyntatt?
-Hvilke forventninger har VGS til uskoleelevenes kompetanse
når de starter på VGS?
-Viktig med progresjon i det digitale løftet
-Viktig å få administrasjon og politikere til å høre på hva
miljøene(GUS) mener/ ønsker.
Dette er en viktig sak som vil holder tak i utover.
Det er nytt møte i OU 24/11.
Endelig vedtak fattes trolig i budsjettmøte for 2021 i desember.
Bytte styre, ok mandag 19/10.
Prokura opprettet for Gunvor og undertegnede.
Krangler mtp kost med Sparebanken, sjekker med andre evt.
Ligger som et grunnlag.
Kan endres ved uforutsette hendelser.

Oppfølgning
Gunvor Sofia

Atle

Atle

Er det liten aktivitet, så droppes møte og vi tar det på mail etc.

SU/MU avholder møter:
2020: 8/10 og 19/11.
2021: 18/2 og 15/4.
Sak 4:

Fremdrift vedr tur/ økonomi/
støtteordninger.

Morten Hanssen holder tak i dette på vegne av FAU.
Det spilles inn til administrasjon om turmuligheter og muligheter
for økonomisk støtte som skolen kan søke.

Morten

Sak 5

Manglende representant 8A.
Camilla Svenningsen valgte å
trekke seg.

Skolen/ klassen må velge ny representant.
Dette er spilt inn til skole tidligere.

Atle.

Eventuelt

John Åge, innkalt til
klassesamling.

Liten oppslutning på generelt grunnlag, samt korona.
På bakgrunn av koronasituasjon, så er det opp til hver enkelt
klasse å føle på hva som ønskes.
Det som evt gjennomføres er viktig at er i tråd med gjeldene
smittevernregler.

Faste
saker:

Trafikk og
Hjertesone

Info fra Svein Petter frå SU
møtet.

Arbeidsgruppe ang hjertesone. Utfordrende situasjon med
mange interessenter i området. Det er dialog rund dette.
Forprosjekt startet opp igjen. Skolen holder tak i dette.

Gunvor Sofia/
Skolen-Svein
Petter.

Hva skjer i
SU?

Info fra SU/ MU møte

Vi ønsker tilbakemelding fra foresatte og elever om hvordan
skoledagen og miljø på GUS oppleves. Det er utfordringer i
enkelte klasser på alle trinn, noen mer enn andre.

Gunvor Sofia/
Atle

Lodde stemningen i de andre FAU’ene om hva som tenkes ang
felles avslutningsball for 10.trinn.

Gunvor Sofia/
Atle

Hva skjer i
KFU?

Årsmøte 22/10-20

Saker til
neste møte

Innspill fra Kenneth Olsen ang
Digital mobbing.

