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Sak 1 - 1

Møteinnkalling/dagsorden
• Godkjenning av møteinnkalling - ok
• Godkjenning av referat fra siste møte - Ingen merknader
• Post – ingen post

Sak 1 - 2

Rektors kvarter – Orientering fra skoleledelsen

Orientering fra politisk utvalg
Kort fra møte i utvalg for skole og oppvekst.
Om Østersund ungdomsskole, skolen skal utvides til 6 paralleller. Skolen skal bygges ut, og gymsalen bygges
om.
Felles fag og time fordeling for alle skoler i Fet i henhold til utdanningsretningslinjene fra direktoratet.
Det jobbes videre med å se på mulig utbygging av Riddersand skole.
Se for øvrig referat fra møte i utvalget på kommunens hjemmesider.
Skoleutvikling
Fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. Kartleggingstester på alle trinn, samt nasjonale prøver i 5.trinn.
Annet
Vellykket leirskole for 7.trinn, samt en godt gjennomført Vardetur.
Dessverre en del sykdom blant personalet. Skolen jobber for å til enhver tid å opprettholde et godt tilbud og
forutsigbarhet i forhold til undervisningen.
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M
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Dersom det blir satt inn vikar for kontaktlærer over lengre periode, vil skolen tilstrebe å gi ut beskjed til
foresatte for de elevene det gjelder.
Mye har samlet seg i lagerrommet til FAU i årenes løp. Har noen mulighet til å gå igjennom det som står i
kjelleren?
FAU har kun midlertidig oppbevaring, grunnet flytting av utstyr. Når det nye rommet er klart kan det være
aktuelt med en gjennomgang. Wencke gir beskjed når rommet er klart til å tas i bruk, og FAU sine ting kan da
flyttes.

Sak 1-3 Kjøleskap til oppbevaring av elevenes matbokser. Status i saken?
Rektor Wencke redegjør for skolens syn i saken. Riddersand skole har utfordringer i forhold til støy i lokalene.
Bruk av kjøleskap vil antakeligvis bidra til økt støyproblematikk med forflytting av elever og henting av
matbokser. Det skal utredes videre i forhold til støyproblematikken, og skolen ønsker å avvente resultatet fra
dette. Det er også en generell logistikk utfordring for skolen med bruk av kjøleskap.
Konklusjon: Skolen vurderer ikke at det er hensiktsmessig å igangsette ordning med kjøleskap slik situasjonen
er nå. På bakgrunn av rektors redegjørelse for skolens syn, deler FAU denne oppfatningen.

Sak 1-4 Mattilbudet på SFO
SFO leder Hege Wahl orienterer om mattilbudet på SFO.
SFO deler ut velkomstbrosjyre hvor mattilbudet blir beskrevet. Ca.150 barn på SFO. SFO legger vekt på variert
og sunn mat. Varmmat to ganger i uka. Oppfordrer til at alle skal smake på maten. SFO måltidet er å regne som
et mellommåltid. Tilstreber å følge anbefalinger fra Helsedirektoratet. SFO vurderer at de følger
helsedirektoratets anbefalinger i stor grad. Det serveres frukt flere dager i uka. SFO har rammer de må forholde
seg til i forhold til økonomi og resurser, og tilstreber et godt tilbud innen for de rammene som er.
FAU oppfordrer foreldre til å etterspørre informasjon fra de ansatte i forhold til hva som har blitt servert
dersom de er usikker på dette.

Sak 1-5 Møterutiner i FAU
Forslag om å endre tiden fra enten 18:30 til 20:30 eller 18-20.
Saker som angår FAU, hva skal vi håndtere og hvordan avgjør vi det?
FAU skal ta stilling til saker som kommer inn og avgjøre om det er en sak for FAU og eventuelt hva som kan og
bør gjøres videre. FAU skal være et fora som er åpent for mange typer saker. I saker med enkeltelever involvert
vil FAU generelt være varsom med å med å involvere seg i saken. FAU vil fortrinnsvis være en støtte og veileder
for foresatte i slike saker.
Møtetiden endres til 18.30- 20.30.

Sak 1 – 6

Skoggruppe og trafikkgruppe.

Skoggruppa er nå oppe og går med 7-8 medlemmer. FAU mener trafikkgruppa bør bestå. Monica tar ansvar for
at det sendes ut en epost til alle foreldre i forhold til rekrutering til trafikkgruppa.
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Sak 1 – 7

Sak fra forelder:

“17 mai - er det bare et trinn som arrangerer dette? Er det slik at begge foreldre må stille og man blir nødt til å
skaffe barnevakt til mindre søsken? Kanskje man skulle hatt to trinn som arrangerer sammen?”
I utgangspunktet må alle foreldre stille, men det tas hensyn og man forsøker å få det til.
Uheldig med to trinn da foreldre må være med å arrangere 17.mai flere ganger, spesielt og med tanke på de
som har flere barn.
Konklusjon: FAU vurderer at ordningen med at ett trinn arrangerer 17.mai videreføres.

Sak 1 – 8

Sak fra foreldremøte:

”Ønskelig med felles retningslinjer vedrørende prisnivå på bursdagsgaver. Kanskje FAU kunne komme med en
"anbefaling" eller en "holdning" ovenfor denne problemstillingen slik at man vet litt hva man kan forholde seg
til.” Temaet bursdager, invitasjoner og prisnivå på gaver har vært tatt opp i flere baser under foreldremøtet.
Konklusjon: FAU oppfordrer til at foreldre i basene på trinnet snakker om dette temaet. Viktig med
bevisstgjøring hos foreldre i forhold til temaet.

Sak 1 – 9

Status planlegging av kompetansekvelden for 3-6 trinn.

Planlegging av kompetansekvelden er i gang. Kommer tilbake med dato senere.

Sak 1– 10

Oppdatering av FAU oversikt. Liste sendes rundt

Sak 1 - 11

Eventuelt

Det ble tatt opp en sak med en enkeltelev. Saken er pågående mellom skolen og foreldrene det gjelder. FAU
vurderer at det ikke er ønskelig å involvere seg i saken så lenge saken ikke er avklart og skolen ikke har tatt
stilling til hva den vil gjøre videre.
Ønskelig med en oversikt over hvilke trinn som skal gjøre hva slik at FAU representanter og trinn kontakter har
denne informasjonen. Kristin tar ansvar for å lage en perm med informasjon fra skyen. Sekretær Line sender ut
informasjon om FAU skyen pånytt.

