Referat FAU – møte
Tid: tir. 08.03.16
Sted: Elvetun skole – biblioteket
Til stede: klassekontakter fra alle klassetrinn, 1.-10. er representert
Einar Bekkeli (8. kl.), Hege Anette Iversen (4. kl.), Tanja Skjervheim (7. kl.), Tone Pettersen
(9. kl.), Camilla Utnes (5. kl.), Agathe Svendsen (10. kl.), Connie Heim (3. kl.), Mira
Sandaker (3. kl.), Wanja Lyså (2. kl.) Kine Hanssen (1. kl). Maria Thorarensen (1. kl.)
Leder: Monika Gjertsen (7.kl.). Nestleder: Nina Jørgensen Nikolaisen (6. kl.)

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Orientering - referat fra møte i skolemiljøutvalget
FAU – stiller med en foreldre til i skolemiljøutvalget (som den 4.deltaker):
Maria Thorarensen
FAU – skal utarbeide en plan. Relasjon lærer – foresatte og skolens samarbeid med
hjemmene.
Forslag (hovedtrekk) til plan presenteres på neste FAU møte. Alle foreldrene i FAU
kommer med innspill på neste møte.

Sak 3. Mobilbruk – orientering om bestemmelse ang. mobilfri skole.
Saken er tatt opp i Oppvekst- og omsorgsutvalget i dag (8. mars). Nærmere
informasjon kommer fra ledelsen på skolen.

Sak 4. Orientering vedrørende enkeltvisepulter
Dyrøy kommune har bevilget midler til utstyr til skolen og ledelsen vil bla. prioritere
enkeltpulter.

Sak 5. FN- dag – tilbakemelding/synspunkter fra foreldrene på alle klassetrinn
Etter henvendelse fra flere foreldre og stort engasjementet rundt FN-dagen, har saken
vært drøftet i alle klassene.
Tilbakemelding fra klassene:
1. klasse: Stort flertall ønsker FN-dag på en ukedag.

2. klasse: Stort flertall ønsker FN-dag på en ukedag.
3. klasse: Flertall ønsker FN-dag på en ukedag.
4. klasse: Flertall for FN- dag på en ukedag.
5. klasse: Flertall for FN- dag på en ukedag
6. klasse: Halvt om halvt ukedag/lørdag
7. klasse : Halvparten har gitt en tilbakemelding. Av disse flertall for ukedag.
8. klasse: Stort flertall for FN- dag på en ukedag
9. klasse: Flertall ønsker FN-dag på en ukedag
10. klasse: Klassen går ut til høsten og har derfor ikke kommet med en uttalelse.

Spm. ang. retningslinjer - Obligatorisk/ikke obligatorisk for elevene (på lørdager).

FAU – tar FN-dag engasjementet med seg i møte med ledelsen på skolen
-

Forslag om å sette ned ei gruppe for å arbeide frem ramme for FN-dagen. Gruppe
ønskes å bestå av representanter fra FAU, ledelsen på skolen og elevrådet.
Representanter fra FAU er valgt: Camilla Utnes og Maria Thorarensen. Avtales som
sak ved neste elevrådsmøte. Rektor bes om å innkalle til møte.

Noen innspill til FN- arrangementet







Det blir viktig å ta hensyn til at flertallet av foreldre ikke ønsker arr. på en lørdag – se
nye muligheter
Sterkere involvering av elevrådet – være med å planlegge og gjennomføre
arrangementet. Elevrådet bør ha større eieforhold til arrangementet. Større
engasjement og deltakelse av ungdommen generelt.
Lavterskel tilbud - se på muligheter her. Flere foreldre føler på kjøpepress. Viktig at vi
ser den enkeltes utgangspunkt. (Enslig/familier med flere barn skal kjøpe produkter
laget av alle barna, lodd, kaker, kaffe og brus til barna denne dagen).
Forslag om at FN-dag blir en forlenget skoledag med:
Internasjonal kafe, kafe som driftes av elevene, sett i sammenheng med kultursamling
(underholdning). Kan det selges en enkel middag på skolen?.... Hvor inntekten går til
FN.

Sak 6. Innmeldte saker/eventuelt
Tone Pettersen har vært på foredrag om mobbing: En svært dyktig foredragsholder
som anbefales: Terje Forsberg

Neste FAU møte
26. mai. Kl. 19.00 på skolebiblioteket (Connie og Wanja tar med kaffe )

Saker til neste FAU møte




FN – arrangement.
Plan – skolemiljøutvalget
Sosial sammenkomst FAU – avslutning på Mellem Gård i starten av juni mnd.




Oppfølging skolegudstjenesten
Eventuelt

Referent:
Nina Jørgensen Nikolaisen
Nestleder FAU
08.03.16

