Referat FAU møte, Dalen skole 28.08.17.

Tilstede: Anne Parelius Wiechert, Tanja Solstad, Kristian Melnes, Silje Severine Sætre, Evelyn
Nathalie Lindheim- Eriksen, Thomas Skullerud, Bjørn Vidar Wollum, Siri Finstad, Kicki Wessel,
Bo Granberg, Svein Gullerud, Ole Jakob (kun tilstede under årsmøte) og Siv- Lillian H.
Amundsen.
Meldt avbud: Monica Irene Trobe Hartveit.
Ikke tilstede: Lisa Katarine Frødin, Artur Giza.
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Saker:
1.0. Konstituering og valg av nytt FAU:
Leder: Bjørn Vidar
Nestleder: Bo
Kasserer: Kristian
Sekretær: Siv- Lillian
SU: Anne (Silje vara) og Bjørn Vidar (Siri vara)
Festkomiteen: Silje, Evelyn, Kicki, Siri og Tanja
17. mai komiteen: Representantene i 3. og 6. trinn forhører seg i sine respektive klasser.
2.0. Årsmøte, se eget referat.
3.0. Tidligere saker
3.1. Sykkelstativ. Videreført til neste møte

3.2. Fane- komiteen. Det er ønskelig fra FAU at medlemmene fra i fjor fortsetter også i år.
Ilias (7. trinn) og Hanna (6. trinn) er spurt om å fortsette.
3.3. Fond midler. Videreført til neste møte.
3.4. 17. mai. Representantene i 3. og 6. trinn forhører seg i sine respektive klasser om hvem
som kan tenke seg å sitte i denne komiteen. Det bør være en forelder fra 6. klasse som er
leder for komiteen, da klassen har vært med å arrangere 17. mai tidligere. FAU mener at det
ikke behøver å være en i FAU som er leder, men at en i FAU bør være representert.
3.5. Snøkanon. FAU har ikke fått regning enda. Skal få beskjed fra Svein om kostnad. Er
beregnet inn i regnskapet som kommende utgift. Videreføres til neste møte.
3.6. KFU/ SU. KFU (kommunalt foreldre utvalg) er ikke i drift. Hver skole skal ha et SU og et
SMU (skolenes miljø utvalg (?)). På Dalen skole er disse slått sammen til ett utvalg siden
skolen ikke er så stor. I SMU et det miljø- og personsaker som tas opp. Der sitter det to
representanter fra elevene, foreldrene og lærerne. Elev- og foreldrerepresentantene skal ha
flertall ved stemming. Dermed fratrer den ene lærer- representanten fra å stemme, med er
allikevel deltagende på møtet. Det var kun et møte i SU (samarbeids utvalg) forrige skoleår.
Dette omhandlet å skrive et høringsutkast til kommunens skole- og barnehage plan. Svein
informerer om at det nå er satt opp tre møter for dette skoleåret.
3.7. Trafikkaksjonen. Avholdes torsdag 19/10-18 (uke 42). Svein informerer om at på «bli
kjent dagen» var det voksne som sto med vester da elevene krysset rv. 22 for å komme til
Sannum. Dette hadde god innvirkning på hastigheten til bilene som kjørte forbi og flere
bremset kraftig ned. Svein lurer på om dette kan gjennomfører flere ganger, da dette kan
være like virkningsfullt for å få ned hastigheten på bilene som å ha politikontroller der.
Under trafikkaksjonen var 4-5 FAU representanter tilstede og delte ut kaffe for å sette fokus
på høstmørket, reflekser på barna og senke hastigheten for foreldrene.
Det ble utdelt et skriv i ranselposten. Svein finner frem dette og Anne reviderer skrivet. Ta
med i årets skriv: Anbefalt å gå langs veien mot Dalheim sammen med barnet og bort til
gangveien ved rundkjøringen. Skolen ønsker ikke at barna kommer ut mellom bilene mot
gjæret ved fotballbanen, da det kommer akselererende biler her som skal ut på veien. Tone
kan sende ut på e-post til alle foreldrene.
Svein poengterte at skolen har ansvar for trafikkopplæring gjennom læreplanen, men at det
til syvende og sist er foreldrene sitt ansvar å levere barna trygt til skolen. Skolen kan få
temaet skrevet inn i ukeplanen for å synligjøre dagen. Trafikkaksjonen og innsatsen rundt den
ble satt stor pris på av lærerne.
Bjørn Vidar tar ansvar for å skaffe reflekser.
I fjor ble sett satt opp små skilt som viste hvor man skal kjøre, parkere o.l. Disse er dessverre

blitt ødelagt. Har FAU midler til å erstatte disse? Pervako har muligens. Bo sjekker opp.
Det kom opp spørsmål om hvem som eier/ drifter parkeringsplassen mellom skolen og
Dalheim. Bjørn Vidar sjekker opp og ber om tillatelse til å sette opp midlertidige skilter.
Kan f.eks. innkjøp av slike skilt og gjennomføring av trafikkaksjonen dekkes av
trafikksikkerhetsmidler i fylket? Bjørn Vidar sjekker opp dette.
4.0. Planlagte innvesteringer. FAU planlegger å investere i sykkelstativ, snøkanon og fane.
5.0. Eventuelt
5.1. Toalettene på skolen. Toalettene og klasserommene skal være vasket før elevene
kommer om morgenen. Skolen sliter med at det kommer tiss og avføring utenfor toalettet.
Dette er uhygienisk og skaper vond lukt. Det er vanskelig å finne ut hvem som gjør dette.
Skolen har satt inn forskjellige tiltak for å få bukt med dette. Blant annet har de voksne som
sjekker doene innimellom og samtaler med barna. Det er usikker om dette blir gjort som
«morsomheter» eller av noen som vanskeligheter/ strever med å gå på toalettet. Det er
viktig at skolen får informasjon om det er elever som strever med å gå på toalettet, slik at de
kan tilrettelegge for eventuelle vansker. Viktig at foreldre snakker med egne barn om toalett
rutiner. Det er i alles interesse at det er rent og fint på toalettene.
5.2. Valg av trivsels ledere (TL). Svein har mottatt en e- post med innspill og undring rundt
hvordan det velges TL på skolen. Svein informerer om at de følger de anbefalingene som er
gitt fra TL sentralt. Dette gjennomføres ved hemmelig valg ved at hver elev i 4.- 7. trinn
skriver opp inntil fire kandidater på en lapp. Denne brettes og gis til læreren. Læreren har
ansvar for å telle opp stemmene og meddeler elevene hvem som vant i sin klasse. Læreren
har myndighet til å overprøve resultatet og kan eventuelt gi vervet til en annen elev med
bakgrunn for tilrettelegging for denne eleven. Det er valg av TL etter skolestart på høsten og
før jul. Det kan leses mer om denne prosessen og TL programmet på www.trivselsleder.no
Svein tar kontakt med avsender av e-posten for å få klarhet i saken.
5.3. Diverse. Det er ønskelig at saker meddeles til Bjørn Vidar i forkant av møtet, men det er
også mulighet til å melde sak som eventuelt på møtet.
- Siv- Lillian legger ut referater på skolens hjemmeside og i Fet skolene appen. Hun må først
få tildelt brukernavn og passord.
- Bo og Siri er administratorer for den lukkede facebook siden til FAU 2017- 2018.
- Møter utover høsten er fordelt på mandager og tirsdager: 18.9, 10.10, 6.11 og 5.12.
Merk: 6.11 har ikke Svein mulighet til å delta. Da må FAU leie musikk- paviljongen og ha
nøkkel.
Neste møte: 18.09.17
Siv- Lillian H. Amundsen- sekretær

