møtereferat
Møte i FAU
11.19.2012
Møtet er innkalt av

Kl 18.30

U-skolen R. 22

Siv Irene Larsen, leder FAU

Møtetype
Vara for
Ikke møtt

Linda B – møtte i stedet for MariaH og Vanja J
Raymond O, Jim E

Meldt forfall

Stine C, Randi V, Katrine J, Synnøve N, Vanja J

Deltakere

Klassekontakter

1. Voksne skaper vennskap
30 min
Diskusjon

Først informerte Siv om hva som er tenkt i denne saken. Så delte vi oss i 3 grupper –
brainstorm.

Samlet møte kom frem til at vi ønsket å være ute på ettermiddagstid, kanskje i skiuka på skolen. Da er det en
del ferdige anlegg for ski og vinteraktiviteter. Vi tenker vi tar middagen ute, muligens grilling og/eller bål .Alle
tar med sin egen mat og drikke. Vi ønsker at det også skal være artig for ungdomskolen og de voksne, så vi
har nedsatt ei gruppe som skal jobbe videre med dette. Gruppen består av: Siv L, Ronny N, Camilla U,og
Mona B .Vi ønsker også at lærerne og elevrådet blir med på planleggingen.
Vi diskuterte om dette skal være pliktig oppmøte. Det vil vi avklare med rektor.
Tidspunkt

Uke 11 i 2013 som utgangspunkt, men helst sammennfallende med skiuka på skolen.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Planleggingsmøter

Siv L

I januar

2. Dugnad/prosjekt på skolen
30 min

Diskusjon

Mellombygget, toaletter barne- og ungdom skolen
Siv informerte om mulighetene for å søke om økonomiske midle r og hvem som kan
tenkes å være med på hele prosjektet. Ragnvald Storvoll vil hjelpe oss å komme i gang.
Vi ser for oss et spleise lag med kommunen, lag og foreninger/organisasjoner. Flere
medlemmer i FAU er prinsipielt imot at dette skal gjøres på dugnad, for dette har
kommunen lovet å ordne over drifta til skolen. På en annen side, har d et lenge vært
snakket om å gjøre dette, uten at noe har skjedd. Vi ønsker å sette i gang med arbeidet
fortest mulig. Mange elever tør ikke gå på toalettene i dag, av forskjellige grunner.

Vi lager ei gruppe som skal jobbe videre med dette. Gruppen bestå r av: Per R. K, Gøril L, Camilla U, Ragnvald
S. Vi ønsker også at elevrådet kan være med her med en el to representanter.

Konklusjoner

Per R. K er leder for gruppen. Vi skal skrive et brev til kommunen v/Teknisk, der vi
avklarer hva de skal bidra med. Vi tenker oss at FAU ilag med andre brukere av
lokalitetene, søker midler gjennom prosjekt evt andre måter å få inn penger på , for å få
en enda bedre kvalitet på oppussingen og å øke aktiviteten.. Finne ut hva prosjektet
skal omhandle i sin helhet. Her skal vi tenke stort og langsiktig– Hva Er Drømmen?

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Første planleggingsmøte er FAu leder med

Siv Innkaller

I desember
2012

3. Holdninger – hva kan du gjøre for å gjøre skolen bedre?
4.

møtereferat
30 min

Diskusjon

Mange innspill på hvordan vi kan bidra til gode holdninger – være positiv. Møte ungene
på det de opplever – dette kan vi ordne opp i. Hvordan vil vi ha det?
Ellers vil vi ha frem at unger i dag har gode holdninger – vi har noen flotte elever og
voksne. Så er det slik at alt kan bli bedre og Du må starte med Deg selv!
Har skolen noen innspill på dette?

Konklusjoner

FAU kan ha temamøter om dette. Stor interesse blant foreldrene om holdni nger,
oppdragelse og grenser.

Klassekontaktene ønsker innspill fra andre foreldre på hva som skal tas opp i FAU – så ta kontakt!

Neste møte i FAU er 16 januar 2013
Takk for godt oppmøte.

Referent
Siv Irene Larsen
Leder FAU

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Siv L

Ca en uke før

