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Sak 1 - 1

Møteinnkalling/dagsorden
• Godkjenning av møteinnkalling - OK
• Godkjenning av referat fra siste møte - OK
• Post – Innkalling til hovedkomite 17.mai.

Sak 1 - 2

Rektors kvarter – Orientering fra skoleledelsen

-

Orientering fra politisk utvalg – ikke avholdt siden sist.
Skoleutvikling
Nasjonale prøver er avholdt på 5. og 8.trinn, disse viser gode og forbedrede resultater. Det er
fortsatt et forbedringspotensial i Engelsk, og skolen er ikke fornøyd med disse resultatene.
Representant etterspør hvorfor det ikke gjøres mer i forhold til Engelsk. Skolen skal prioritere
engelsk bøker neste skoleår. Det påpekes også at det er betraktelig høyere krav i 5. Trinn enn i
4.trinn. Skolen er klar over dette og jobber med forbedringer.
Skolen er fornøyd med resultatene i norsk og matte, men understreker at dette ikke er en
hvilepute.
Utfordring med en del sykdom både blant barn og personalet. En del barn opplever å ha vikarer.
Skolen ser behovet for å sette inn en buss til på strekningen over Tofsrud. Mange har sluttet å
gå/sykle og dette fører til at det nå er svært trangt på bussen og mange må stå i midtgangen.
Skolen er kontakt med RUTER angående dette.
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Linda Blankson
Cecilie Hunvik
Ola Prestløkken
Line Søberg

lindza85@gmail.com
cecilie.hunvik@solstadterapi.com
opres@online.no
line.soberg@gmail.com

M

Mob: 944 70 331
Mob: 414 47 471
Mob: 934 33 591
Mob: 406 08 870
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Juleavslutninger - beslutte organisering

Det må avklares noe rundt skolens føringer for juleavslutning for de ulike trinn.
Skolen har bestemt at juleavslutningene avholdes basevis.
Skolen opplever at det har vært stort fokus på salg på juleavslutningene, og at dette kan ta fokus fra det
barnas fremføring og det å ha en koselig stund sammen. Det er Anne Grethe sitt inntrykk at dette også er
vanskelig for en del familier at det koster penger å kjøpe kaker, kaffe etc. Skolens inntrykk er at det også
er familier som velger å ikke komme på grunn av kostnadene. Understreker at juleavslutning bør være et
tilbud og en kveld som alle skolens familier kan glede seg til. Forslag fra skolen om å se på dette med salg
på disse avslutningene.
Tidligere FAU leder redegjør for hva FAU sine inntekter har gått til: leierskole i 7.trinn, frukt til
lærerværelse, 2000 kroner per trinn til aktiviteter, tur til Tusenfryd for 7.trinn med mer. Manglende
inntjening får konsekvenser for hva FAU kan bidra med.
Diskusjon i forhold til hvordan man kan gjøre organiseringen og hva som er gjort tidligere.
Konklusjon:
Felles kjøreregler på juleavslutninger: Loddsalg er greit, kaffe og kaker er gratis.
FAU ved 2. Trinn kjøper inn servietter og asjetter til alle trinn. Cecilie tar ansvar for å skaffe kopper.
Lodd er det tilstrekkelig med til alle trinn.
Trinnene planlegger hver for seg. 2, 4 og 6 trinn har ansvaret for planleggingen.
Budsjett må gjennomgås, og det må legges en plan for hva som skal prioriteres, og hva som må inn av
inntekter. Mest hensiktsmessig at dette gjøres i etterkant av juleavslutningen.
Anne Grethe tar med diskusjonen fra FAU tilbake til skolen i forhold til hva FAU har bidratt med
økonomisk frem til nå og hva skolen tenker om prioriteringer videre.
Det må legges en plan i forhold til logistikk rundt juleavslutningene. Den første gruppen som avholder må
rydde ut bord og stoler. Dette kan stå i hele perioden. Det må settes ned grupper som er ansvarlige de
ulike juleavslutningsdagene.
Juleavslutningene avholdes følgende datoer:

12.12
14. og 15.12
6. og 7.12
13.12

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Juleavslutning 5 - 6 trinn
Juleavslutning 1 - 2 trinn
Juleavslutning 3 - 4 trinn
Juleavslutning 7 Trinn

Linda Blankson
Cecilie Hunvik
Ola Prestløkken
Line Søberg

lindza85@gmail.com
cecilie.hunvik@solstadterapi.com
opres@online.no
line.soberg@gmail.com

Mob: 944 70 331
Mob: 414 47 471
Mob: 934 33 591
Mob: 406 08 870
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17. Mai arrangement

Innkalling til møte for 17.mai komite mail fra kulturkonsulent Jorunn Løvlie.
Neste års hovedkomité for 17. mai i Fet skal settes, og kulturenheten innkaller på vegne av Fet kommune
til det første møtet; onsdag 30. november kl. 18 i formannskapssalen, Fet rådhus.
Alle barneskolene stiller med to foreldrerepresentanter til hovedkomitéen for 17. mai i Fet. I
hovedkomitéen sitter også Fet musikkråd med en representant. På første møte velges leder og sekretær
for hovedkomitéen utfra skolenes foreldrerepresentanter.
En foreldrerepresentant fra Østersund FAU innkalles i tillegg til det første møtet.
Kontaktinfo (navn, skole og epostadr.) på representanter sendes undertegnede innen 18. november.
Konklusjon:
5. trinn har ansvaret. Kato Linnerud og Jeanette Mari Sølvberg skal sitte i hovedkomiteen for 17.mai,
men Vibeke Melting Engen vikarierer for Kato og representerer sammen med Mari i møte 30.11.
Sak 1-5

Trafikkgruppa

I følge tidligere referat fra FAU bør to representanter fra FAU være representert I Trafikkgruppa. Kan
noen tenke seg å bidra?
Det har ikke meldt seg frivillige til å delta i denne gruppen. Avventer
Sak 1 – 6

Status planlegging av kompetansekvelden for 3-6 trinn. Er dato fastsatt?

Fredag i uke 7 eller 9 er aktuelle. Kompetansekvelden planlegges videre etter jul.

Sak 1 – 7

Eventuelt

I år gikk skolen for LIMA foto i stedet for FOVEA. Hvilke tanker har foreldrene i forhold til bildene og
opplegget rundt fotograferingen?
Foreldre er i varierende grad fornøyd. Bra opplegg med søskenbilder. Godt tilbud med pakkekjøp og
digitale bilder.
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