Referat FAU møte
FAU-møte:

2/18-19

Dato:

Tirsdag, 6. november, kl 17.30 – 19:00

Sted:

Rom 307 på KG
Innkalt: Tommy Gilen, Tove Bø Laundal, Petter Bjerke,
Jennifer Varino, Merete Torp Torjussen, Ingvar Tjøstheim, Therese Mauritz,
Marit Eversten Grimstad, Marit Gaupås, Gunnar Sande
Fravær: Therese Mauritz, Petter Bjerke

Saksnr.:

9 – 18/19

10 – 18/19
11 – 18/19

12 – 18/19

Sak:
Møte med rektor
Rektor hadde ikke anledning til å komme.
FAU har bedt rektor komme med innspill på hva han ønsker å bruke FAU til.
Ønsker også rektors vurdering av sikkerhet og beredskap ved skolen, og en
gjennomgang av faglig nivå ifht nasjonale prøver.
Godkjenning av referat fra FAU møte 18. oktober.
Referatet er forhåndsgodkjent.
Styremedlemmenes verv og oppgaver ble gjennomgått.
Økonomi
Det er budsjettert med 500 innbetalinger med frivillig foreldrekontigent.
Minne klassekontaktene om å videresende mail med info om
foreldrekontigenten, og sende påminning (fast tekst i FAU-mailer) Tove ber
skolen om å legge ut en sak på hjemmesiden.
Informasjon skole/hjem
-Alle fellesmailer til klassekontaktene sendes fra FAU-mailen.
-Mottakerne legges i blindkopi så klassekontaktene kan videresende uten at alle
navnene kommer opp og skaper støy.
-Klassekontaktene bør videresende med åpen mottakerfelt, så det blir lettere å
ha kontakt innad i klassene.
-Tydelig beskjed i toppen av mailen om den er til videresending til foreldre eller
informasjon til klassekontakter.

13 – 18/19

14 – 18/19

15 – 18/19

-Vi begrenser antall mailer til klassekontaktene: Foreldrebetaling, nytt
FAU/julesangaften, evt god jul/gaver til lærerne, temakvelden,
klassekontaktmøte til våren.
-Alle mail fra FAU kommer med fast tekst nederst med lenke til hjemmesiden
hvor info om FAU/referater finnes, lenke til kalender for KG, samt sosiale
medier.
-Utnytte lærere som kanal mot foreldrene. Forbedre foil som kan brukes av
lærere når klassekontakten velges, før neste høst.(Merete)
-Møte kontaktlærerne, fortelle om FAU og klassekontaktrollen.
-Være til stede på alle fellesmøtene på alle trinn til høsten.
-Delta på alle klassevise foreldremøter i 9. klasse om høsten med info om
finansering av Polen-turen.
Arrangementer fremover
Politiet er forspurt om temakveld om kriminalitet/rus 22/1.19.
Gunnar holder kontakt med politiet og finner ut hvordan temaet kan
tilpasses målgrupen. Når dato og innhold er avklart, ber vi skolens
helsesøster, evt andre aktuelle, fra skolen om å delta.
FAU-møter høsten 2018
Neste møte 4. desember

Eventuelt
-Referat fra KG styremøte ble gjennomgått.
-Elevrådet blir invitert til neste FAU-møte.
-Tove følger opp status for booking av KG-kafeen.
-FAU ønsker å delta med egen stand på åpen dag 31.januar.Tommy tar
kontakt med skolen for å avklare deltakelse.
-Julegaver til ansatte må bestilles. Marit G.kommer med forslag til gave.
Tove og Marit G tar beslutning.

