Referat fra FAU møte 13.09.2016
Dato: 13.09.16
Tid: 18:30 – 20:30
Sted: Garderåsen skole, lærerværelset
Tilstede:
Thomas Hornsletten, Elisabeth Enoksen, Camilla Opaker, Marte Aas Brenna, Agnethe
Flinterud, Silia B. Bakke, Gro Dahlseng, Thomas Dale, Tor-Egil Ruud, Frank Hoftvedt, AnnaStine , Pernille H. Røsholt, Torbjørn Moe, Nina H. Hansen, Marianne Bjørkamo og
Christina Bj. Langballe. I oppstarten – Bodil A. Kroken (rektor).
Referent og ordstyrer: Christina Bj. Langballe
Saker:
1. Rektor har ordet:
 Det har vært en veldig god oppstart dette skoleåret. 45 elever på 1.trinn.
 Det jobbes med å utvide skolen og rektor er i kontakt med kommunalsjefen.
Neste skoleår får skolen et klasserom i Paviljongens 1.etasje, skoleåret deretter
får skolen hele Paviljongen.
 Kommunens skolebruksplan er forkastet av politikerne og det kommer en ny plan
ut på høring. NB.
 Rektor minnet om at FAU har mye å si politisk, og at det er viktig å benytte denne
muligheten.
 Det er tegnet inn et tredje byggetrinn av skolen i opprinnelige tegninger etter
brannen – på skrå opp mot ballbingen. Dette skal rektor finne mer ut av, da det
kan gi flere rom til skolen.
 Trafikksikkerhet – skolen ønsker å delta i en kampanje rundt dette, i
sammenheng med en oppfordring til at barna selv går eller sykler til skolen,
fremfor å bli kjørt. FAU godkjenner initiativ. Mailer kommer ut. «Aktive barn –
tryggere skolevei». Skolen har fått støtte til dette med kr 9000,-.
 Rundkjøringen ved Paviljongen: det ble diskutert litt om mulige løsninger rundt
denne, for å sikre bedre trafikksikkerhet for ungene. Rektor skulle sjekke litt
muligheter, FAU kan også ta dette opp igjen.
 Rektor oppfordret oss til å ta med foldere fra FUG med Læringsplakaten.
2. Årsmøte:
Årsmøte ble gjennomført.
Nytt FAU styre er som flg.:
Leder: Marianne Bjørkamo
Nestleder: Frank Hoftvedt
Kasserer: Marte Aas Brenna

Referent: Torbjørn Moe
2 til KFU: leder og Thomas Hornsletten
2 til SU/SMU: leder og Nina H. Hansen
3. Regnskap/budsjett og Årsplan:
Ble gjennomført på Årsmøtet
4. Behandle innkomne saker:
 Christina informerte kort om en mottatt mail angående kommunens kjøp av
enebolig tenkt brukt til å huse enslige flyktninger – (4-5 menn) - rett ved skolen.
Avsender mente dette var av interesse for FAU. Christina har, i samråd med
rektor og nestleder, kommet frem til at denne saken ikke er noe å diskutere i
FAU, og samtlige på årsmøtet var enige.
 Kaffetrektersituasjonen – mail er sendt ut, ingen mottatt enda. Mulig vi bør
sjekke Finn.no. Pernille legger ut på Facebookgruppa «Selges/Gis bort –
Akershus».
 Vipps er ordnet. Viktig med info ut i god tid før arrangement som fakkeltog og
17.mai.
 Pengestøtte? Det må søkes Fet Kommune innen 1.oktober. NB! (Christina lager
oversikt over hvor det er søkt tidligere. )
 Alle må sjekke med foresatte i klassene på foreldremøter om noen kjenner noen
som eventuelt kan hjelpe med pengestøtte/annet i forhold til lekeapparater.
5. Eventuelt:
 Det er ønskelig at foreldremøter ikke legges til èn kveld med flere trinn samlet,
men at det heller tas en kveld pr. trinn slik at foreldre med barn på flere trinn kan
delta overalt. (Kommer kanskje slike sammenslåinger fra kommunen?)
 Burde det føres et oppmøteskjema på FAU-møtene? Leder kan eventuelt føre et
eget avkrysningsskjema og ta kontakt selv dersom noen uteblir ofte uten å melde
ifra. Dette har ikke vært en utfordring i år.
 Kan FAU deles inn i temagrupper/ansvarsområdegrupper? Kan de møtes på
begynnelsen eller slutten av FAU-møtene for å ta «sine» saker? Dette kan kanskje
gjøre enda flere enda mer engasjert? Eller setter vi heller ned ressursgrupper ved
behov?
 Det er viktig at FAU-representantene bruker foreldremøter og generelt møter
med foresatte til å «reklamere» for FAU, og invitere til flere innspill/deltakelse,
samt informere om hva FAU gjør/kan gjøre for dem.
 Skal referatene legges ut på hjemmesiden? Hvem ordner i så fall det? Tidligere
leder har prøvd, men ikke fått tilgang. Må det via rektor?
 FAU har en del saker å videreføre inn i neste skoleår, disse er skrevet i
årsrapporten.

