Referat FAU-møte 27.01.2021
Til stede:
8 gul; Per Schondelmeier
9 gul; Birgitte Andersen
9 grønn; Hanne K. R. Hermansen (leder)
10 gul; Sissel Olsen
10 grønn; Monica Myrene (kasserer)
10 blå; Raymond Hobekk Johansen (nestleder)
Sekretær: Hanne Sveum Holm
Rektor; Mette Helgesen

Saksliste

Sak 1: Valg av SU/SMU representanter



SU: Hanne K. R. Hermansen
SMU: Per Schondelmeier

Sak 2: Kommunikasjonsform innad i FAU


Hver klasse skal ha en egen facebook-side. FAU representantene oppretter en slik
gruppe hvis klassen ikke har det.



«FAU – styre» har egen facebook-side



Mette sender ved behov via Vigilo «sjekk facebooksiden» når det ligger info som
foreldrene bør lese da det ikke alltid vil komme opp i feeden at det er en ny melding
der. Lurt å sette denne fb-siden på at en blir varslet på alle innlegg i gruppen.

Sak 3: Elevundersøkelsen
Mette informerte kort om elevundersøkelsen, mere info vil komme når lærerne har gått
igjennom den med sammen med Mette. En av grunnene er hardt arbeid fra lærerne hvor de
har jobbet med elevene om tematikken og miljøet.
Mette understreker at det er viktig å jobbe videre med forebygging og at de prosentene av
elevene som blir mobbet, de elevene har det ikke bra.
Det er 10 klasse tallet fra elevundersøkelsen som offentliggjøres.

Sak 4: Trygg skolevei
FAU og foreldre har bekymring for barnas skolevei. Det er ønskelig om fotgjengerfelt der
hvor barna må krysse veien (Skjelsbu), skilt, nedsatt fartsgrenser, gatelys ved
bussholdeplassene. I januar har foreldre opplevd at bussen som kjører vestrevei ikke har
kommet og foreldrene har ikke fått beskjed om at bussen ikke har kommet. Busselskapet må
varsle hvis de ikke kommer.
Det ble bestemt at FAU og foreldrene skal sende et fellesbrev til busselskapet. Foreldre som
ikke er fornøyd med avgjørelse deres egne barn har for skyss må sende eget brev med
klage til Østfold kollektivtrafikk.

Sak 5: Avslutningstur
Det vil bli en avslutningstur for 10 klasse torsdag før siste skoledag. Elvene må søke
permisjon for at de skal få fri til turen.
Her følger en oversikt over hva elevene selv ønsker og så må vi bare vurdere hva som er
mulig å få til og hvordan smittesituasjonen er.
Gul, teltur, klatring, liseberg/tusenfryd
Blå, Paint bal, hengekøyetur
Grønn, ala leierskole, rafting, lisberg/tusenfryd, overnatting på skolen
Da denne turen arrangeres av foreldrene må det være en egen komite med foreldre fra hver
gruppe. FAU reprentant fra hver klasse legger ut forespørsel om hvem som vil sitte i
komiteen.

Det må lage en komite slik at 10 klassen kan få inn penger til turen og arrangerer tur.
Elevene kan bl.a. bake kake og selge kakene til lærerne og innad på trinnet.
Monica Myrene tar kontakt med Mona Abrahamsen og finne ut om det er slik at 10 klasse
kan søke FAU om penger til tur.

Sak 6: Skoleball
Skoleballet skulle ha vært i desember, men dette lot seg ikke gjennomføre pga Korona. Å
gjennomføre skoleball for alle trinnene lar seg fortsatt ikke gjøre og derfor blir det 10 klasse
som blir prioritert.
Det blir skoleball etter 3 juni og før siste skoledag, viktig å snakke med turgruppa så det ikke
krasjer. Nærmere dato kommer.
Ha en egen komite med foreldre. FAU representant fra hver klasse legger ut forespørsel om
hvem som vil sitte i komiteen.

Sak 7: Satus ny skole
Er i rute, så frem til nå skal barna begynne august. FAU ønsker en omvisning på den nye
skolen, Hanne Hermansen sender Øystein Lande en forespørsel.

Sak 8: 17 mai
Hanne Hermansen refererte fra 17 mai komitéen. Det blir et arrangement, men grunnet
Korona er det vanskelig å si hva slags arrangement det blir. Komiteen ser på flere
muligheter.
Ungdomskolen 10 trinn har flaggborg (6 elever) kl. 11 og tale for dagen 1- 2 elever. FAU ung
inviterer til et fellesmøte med åttekanten og Floren. Hanne Hermansen tar kontakt med
Thomas Olsen

Sak 9: Eventuelt
Rektor informerte om noen nye nettsider som hun har snakket med elevene om. Dette er
Live chatt sider. Her kommer en rett inn i chatten til fremmede og så blar en seg videre til
den en vil snakke med. Viktig at foreldrene snakker med ungdommen om dette hjemme og
nettvett/forebygging. Det finnes mennesker der ute med dårlig hensikt.
Sidene det gjelder.
Omegle.com – Omi og Ometv
Neste møte:
Leder og rektor avtaler dato for neste møte. Onsdag kl. 18.00 forsøker å få til fysisk
oppmøte.

