FAU-møtereferat
Dato: 11. oktober 2016
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede: Bodil Kroken, Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Kristine Aa. Storeide, Marte Aas
Brenna, Anna Stine Taraldlien, Anne Gunvor Nystrøm, Heidi Johanne Espvik, Elisabeth
Enoksen, Nina Helen Hansen, Torbjørn Moe
Ikke tilstede: Gro D. Håkonsen, Camilla Opaker, Tor Egil Ruud, Pernille H. Røsholt

1. Åpning av FAU-møte ved styreleder
Da dette var det første ordinære FAU-møtet etter årsmøtet ble det gjennomført en
presentasjonsrunde for å sikre at gruppen kjenner hverandre bedre. FAU-leder benyttet
anledningen til å minne om taushetsplikten som er pålagt alle.

2. Hva er FAU sine oppgaver (for oss nye)
Funksjonen og mandatet til utvalget var i store trekk forstått hos medlemmene og dette punktet
ble derfor ikke gjennomgått.

3. Rektor har ordet
Rektor understreket at det ikke er vanlig praksis å ha flere foreldremøter samtidig (jf. de
problemene dette skapte for foreldre med flere elever i år). Videre informerte rektor om at det er
tilsatt en ny spesialpedagog som ytterligere skal styrke skolens innsats mot lese- og
skrivevansker. Uttalt mål er at alle som går på Garderåsen skole skal kunne fullføre
videregående skole. Med dette skal spes.ped. lærere være tilgjengelig for alle trinn.
Ny elevundersøkelse vil komme, noe som forhåpentligvis vil dokumentere antagelsen om at det
er mindre mobbing på skolen enn tidligere.
Det ble informert om hvordan matematikk som satsningsområde gjennomføres i praksis.
Matte/regning inkorporeres i alle fag (på til dels finurlige måter).
Skolen er lovt tilstrekkelig plass i paviljongen, men har fått høre av kommunen at dette bygget i
utgangspunktet er ulovlig til sitt bruk da den har stått lengre enn tillatt!
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Videre har Bodil bedt kommunen om et møte for å se på alternative løsninger mht. utfordringene
forbundet med parkering/rundkjøringen.
Obs! Obs! Ny barnehage- og skolebruksplan vil komme på høring i november. Denne vil bli
politisk behandlet allerede i desember!

4. Godkjenning av referat og protokoll fra årsmøtet
Godkjent uten anmerkninger.

5. Fordeling av informasjon om faste oppgaver trinnvis for skoleåret 16/17
Lista i FAUs vedtekter (§7b) ble gjennomgått [referents anmerkning: her er
oppgavene/ansvarsområdene for hvert trinn ført].
Først opp i år er julegranntenninga. Gro tar initiativ mht. planlegginga og sørger for at nødvendig
informasjon blir gitt klassekontaktene på første trinn. Det ble bestemt at fakkelprisen skal økes.
Veterankorpset må kontaktes. Også ”brosjyremannen” Øystein Kristiansen kontaktes for å få
lagd flyers.
Marianne kaller i hop 17. mai-komiteen (3. og 6. trinn).
Vedrørende 4. trinn: Det var enighet om å høre med skolen i forhold til et eventuelt samarbeid
om å få til skolepatrulje. Uavhengig av dette vil FAU-leder forfatte et brev til skolen hvor det bes
om at skolen kontakter de lag og foreninger som benytter skolen på kveldstid om at det ikke
parkeres i skolegården.

6. Referater på FET-appen
Ansvarlig bak FET-appen kontaktes for å finne en løsning mhp. å legge ut FAU-referatene der. I
tillegg vil skolen sende referatene ut i felles e-post til alle foreldre.

7. Vipps-aksjon for nye utelekeapparater
Før en eventuell Vipps-aksjon planlegges må det først undersøkes hvilke andre inntektskilder
som kan benyttes. Gjensidigestiftelsen kan gi mye penger og denne bør derfor søkes. I tillegg til
andre fond og stiftelser kan det videre søkes støte både i tippemidler og hos skolen. Økt
fakkelpris under julegranntenningen (se punkt 5) skal også bidra til finansieringen. Frank viste
frem noen apparater fra Lek og Lær. Det må undersøkes hvilke type apparater man får sette opp
i skolens uteområde og det ble bestemt å finne noen alternativer og legge disse fram for
Elevrådet. Lekeapparatene kan settes opp på dugnad og på denne måten redusere de totale
kostnadene.
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8. Eventuelt
- Frank melder inn FAU-styre til Brønnøysundregisteret.
- Marte har skaffet en kaffetrakter til bruk på de ulike arrangementene, Pernille sjekker videre
andre muligheter til å skaffe flere.
- Svømmeopplæring: Marianne sjekker ut med rektor hva planen/omfanget er i år.
- FAU-rommet ryddes. To har meldt seg frivillig!
- FAU ser videre på muligheten for en temakveld for foreldre.
- Innspill fra 4. trinn om hva skolen gjør i forhold til de døde trærne på skolens område. Marianne
hører med skolen/vaktmester.
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