FAU-møtereferat
Dato: 14. mars 2017
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede: Bodil Kroken, Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Nina Helen Hansen, Marte Aas
Brenna, Torbjørn Moe, Tor Egil Ruud, Gro D. Håkonsen, Camilla Opaker, Kristine Aa. Storeide,
Elisabeth Enoksen, Pernille H. Røsholt og Anne Stine Taraldlien (vara).
Ikke tilstede: Samtlige ordinære medlemmer var til stede.

1. Godkjenning av referat
Referat fra FAU-møtet den 14. februar ble godkjent.

2. Rektor informerer
Rektor kom rett fra møtet i Oppvekstutvalget. Her hadde det blant annet vært en diskusjon
vedrørende en privat aktør som tilbyr en slags sertifiseringsordning i forhold til «dysleksivennlig
skole». Dette ble nedstemt av prinsipielle årsaker da private ikke skal drive offentlig forvaltning.
Skolen er inne i en intervjurunde nå da det er nødvendig med to eller tre vikariat-stillinger. Det er
absolutt kvalifiserte søkere.
Det har kommet bekymringsmeldinger fra foreldre om dårlig måking og mye is på skolegården.
Rektor er enig i dette og peker på at det er kommunens eiendomsenhet som har ansvaret. FAU
sender et skriv til Eiendomsenheten om dette.
Om lekeapparater: ved nyanskaffelser så bør disse være rettet mot de eldre elevene ved skolen.
Romeriksfondet er et aktuelt sted å søke, hvor det kan være hensiktsmessig å få med
Garderåsen vel på laget samt spille på at dette er et samarbeide mellom skole og FAU i
søknaden.

3. Eventuelt
- Med to 7. klasser på skoletur om noen få år som en kommende økonomisk utfordring ble det
diskutert hvordan FAU kan øke inntektene. Muligheter som ble sett på er og innføre et stort nytt
arrangement i tillegg til 17. mai, eventuelt å utvide et eksisterende (eksempelvis
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fakkeltoget/julegrantenninga). Uavhengig av dette vil det bli sett på prisene (lodd/mat/drikke) ved
17. mai-arrangementet da disse har vært omtrent de samme i flere år.
- Hvorfor slutter mange elever tidlig på SFO? Det ble besluttet å ta opp dette som eget punkt ved
neste FAU-møte.
- Tidvis er det vanskelig å skaffe FAU-medlemmer blant foreldrene. Det bør ses på hvordan
vervet kan selges inn, og få frem at det hverken er mye jobb eller veldig alvorlig!
- Videre ses det på mulighetene til å arrangere foreldretemakvelder. Aktuelle temaer samt
kostnader kartlegges først.
- En lukket Facebook-side for FAU-representantene er nå opprettet. Det kan også være aktuelt å
opprette en åpen side hvor denne kan fungere som en informasjonskanal mot foreldrene.
- Det trengs flere branntepper til fakkeltoget. Det kjøpes inn et par stykker.
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