Referat for møte i styret FAU Elvetun skole.
Tidspunkt: Onsdag 14. September. 2011 klokka 1800-1930.
Meldt forfall: John Bruvoll og Ken Tore Lysaa.
Tilstede: Halfdan Sætherskar, Synnøve Nupen og Tanja Skjervheim.
Brøstadbotn 18. Oktober. 2011.

Sak 1. Avklaring av periode for styreverv. Hvem sitter på valg i år? Hvem vil være med videre?
Synnøve har vært i styret i 2 år. Men sitter gjerne på valg en periode til.
Tanja har sittet i styret i 2 år. Trer ut av ledervervet på årsmøtet. Sitter gjerne på valg for en periode
til i styret – dog ikke som leder.
Halfdan har sittet i styret i 4 år – hvorav 2 år som leder den første perioden. Sitter gjerne på valg en
periode til, og har sagt seg villig til å stå på valg som leder, men presiserer at det er en nødløsning – vi
ønsker nye, engasjerte personer inn i styret.
John Bruvoll har 1 år igjen av sin periode.
Børre Ertzaas har også igjen 1 år til av sin periode.
Ken Tore Lysaa har sittet en periode på 2 år og ønsker nå og tre ut av styret på årsmøtet.
Styret fungerer samlet som valgkomité. Vi er blitt enig om å gå ut vidt og bredt ift å få inn nye,
engasjerte personer i styret. VI har dessuten notert oss noen personer vi kommer til å spørre direkte
om å stille på valg. Vi har gjort en fordeling av hvem som spør hvem.
Vi ønsker dessuten å formidle til nyvalgte klassekontakter mulighetene for å delta på FUGs
foreldrekonferanse på Gardermoen i slutten av Oktober. Svært nyttig og lærerikt. Alt dekket fra
hotell, til fly til mat under konferansen. Halfdan, Synnøve og Tanja deltok i fjor og var meget fornøyd.

Sak 2. Kort om situasjonen ved skolen – personalmessig.
Tanja informerer om situasjonen ved skolen etter at vår rektor Gunn Tove Olsen forulykket i en
tragisk trafikkulykke tidligere i sommer.
May Elin Hals fungerer som konstituert rektor inntil ansettelse av ny rektor er på plass. Personer i
kollegiet har påtatt seg oppgaver som May Elin hadde tidligere som inspektør. Dette er en midlertidig
løsning inntil permanent rektor er på plass. Alt fungerer fint, men det er ikke en optimal løsning på
sikt.

Sak 3. Kort om renoveringen av skolen.
Tanja informerer om renoveringen av skolen. Prosessen foregår mer ”smertefritt” enn vi kunne tenke
oss. Arbeidet foregår med en del støy til tider, men det var vi foreberedt på. Sikringen er god. Og
arbeidet synes å gå etter planen ift til tid. Kons. Rektor deltar på jevnlige byggemøter og får derfor
mulighet til å gjøre de tilpasninger som trengs underveis.
Det er derimot en stor utfordring for skolen å ha den type vaktmesterløsning vi har per i dag. Ingen
har fast ansvar for Elvetun skole – ei heller til faste tidspunkt. Kollegiet må selv ringe og trygle om å få
hjelp når man har behov for vaktmesterhjelp – og behovene er der ofte.
Det er en fortvilet situasjon formidler hele organisasjonen.
Vi diskuterer situasjonen og er enige om at vaktmestersituasjonen ved skolen er langt fra
tilfredsstillende. Vi ønsker – sammen med ledelsen ved skolen – å jobbe for enn bedre løsning på den
utfordringen. Tas opp senere i høst. Der vi legger en strategi for hvordan vi skal forholde oss.
Halfdan peker på at vi må undersøke om rutiner ift bassenget følges, samt sjekke hvorvidt
blandemekanismen til bassenget fungerer tilfredsstillende. Kan dette være et punkt som bør føyes
inn på renoveringslista? Tanja tar opp saken med kons. Rektor.

Sak 4. Fn dagen. Lørdag 22. Oktober. 2011.09.18
Tanja informerer om at det i år er mange nye momenter ift denne tradisjonelle markeringen ved
skolen.
NR. 1: Det skal i år arrangeres på en lørdag. En ordinær skoledag for elevene. Elevene avspaserer for
denne mandag 12. desember.
NR. 2: Innholdet og foreldrenes engasjement på dette viset er nytt av året.
Vi ønsker mer aktivitet denne dagen. Foreldrerådet(alle foreldrene ved skolen) skal arrangere
Elvetun`s eget opplevelsessenter. Hver klasse ved klassekontakter har ansvar for å lage 2
aktiviteter/stands. I tillegg skaffe til veie 2 skuffekaker fra hver klasse.
Videre blir det kort fortalt en felles intro i kultursalen, en midtdel fylt av aktiviteter og stands fra
foreldregruppen + salgsboder fra elevene og kafedrift styrt av elevene. Vi avslutter med en kort
fellesdel i kultursalen. Foreldregruppene har ansvar for å rydde etter egen stand + 5. og 6
klasseforeldrene vasker og rydder kultursalen etter klokka 1400. Nærmere info kommer.
Styret ønsker i tillegg å kunne ha en egen stand med salg av diverse vinterutstyr. Dette ønsker vi å få
til. En avgrensing av mengde på den stand er viktig + at det som ikke blir solgt skal tilbake til eieren.
(må da navnemerkes på forhånd) Alt til inntekt for samme formål. Hvem i styret som ev tar dette
avklares senere. Det bør bli 2 personer.

Sak 5. Dato for Årsmøtet settes til en dag første uka i November. Etter at Fn-dag er avviklet.
Tanja foreslår at vi 2 deler dette møtet slik som de seneste år. Første halv del – et kort årsmøte for
hele foreldrerådet. Siste halvdel – kun for alle de 20 klassekontakter + styrets medlemmer. Tanja
kommer tilbake til innkalling for dette møtet.
Sak 6. Ev.
Synnøve tar opp spørsmålet om publisering av bilder av elevene direkte på nettsiden til skolen, og
peker på et sikkerhetsspørsmål. Hvem som helst kan bruke de bildene vi legger ut her. Hun sier
videre at det er vanlig både i barnehage og en del skoler at foreldre får et passord og at man via
dette får tilgang på bilder fra egne barn i skoledagen. Tanja kjenner til at barnehagen i kommunen
skjerpet praksisen av dette for få år tilbake, og er rimelig oppdatert på dette.
Vi er enige om at spørsmålet er viktig. Og ønsker at skolen ved kollegiet skal ta opp dette for bred
diskusjon. Tanja bringer spørsmålet videre til konstituert rektor. Vi i FAU avventer hva utfallet av
denne diskusjonen blir.

Halfdan peker på at vi må være pådrivere for å få skolens lovpålagte miljøutvalg oppe å gå. Rektors
ansvar, men vi må bidra til å få dette utvalget i gang. Å bidra med engasjement og være med å sette
dagsorden. Halfdan sier at vi bør jobbe frem noen viktige saker til dette utvalget. Dette er vi enige
om, og tar opp som sak på neste møte.

Halfdan spør videre om elevrådet. Hvordan jobbes det? Hvilke saker bringes opp? Tanja svarer at
dette må hun innhente nærmere info om.
Vi konkluderer med at vi ønsker et tettere samarbeid med elevrådet. Og ønsker jevnlige møter med
disse. Vi ønsker å presse på for et best mulig elevdemokrati.

Referent
Tanja Skjervheim

