FAU-møtereferat
Dato: 14. februar 2017
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede:Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Nina Helen Hansen, Marte Aas Brenna, Torbjørn
Moe og Tor Egil Ruud samt vararepresentantene Ingrid Fosse Kvia og Anne Stine Taraldlien
Ikke tilstede: Gro D. Håkonsen, Camilla Opaker, Kristine Aa. Storeide, Elisabeth Enoksen og
Pernille H. Røsholt. Rektor Bodil Kroken var heller ikke til stede.

1. Godkjenning av referat
Referat fra FAU-møtet den 10. januar ble godkjent.

2. Paviljongen/barnehagesaken
På bakgrunn av en del rykter som går i forbindelse med underskriftskampanjen vedrørende
FAUs rolle i «barnehagesaken» var det behov for å ta en intern diskusjon og oppsummering av
status.
FAU ønsker å spille med åpne kort og sendte derfor i starten av februar ut det som var vårt
innspill til kommunen i forkant av kommunestyrebehandlingen av saken. FAU ønsker å presisere
at organets mandat er å sørge for at skolen og elevene har et godt miljø og en funksjonell
skolehverdag, men uten å ha forsøkt å gjøre dette på bekostning av barnehagen i denne
konkrete saken.
Videre er vi bekymret for en nedbygging av nærmiljøet på Garderåsen og hadde heller sett et
nybygg i tilknytning til skolen som en bedre løsning, også med tanke på at paviljongen har stått
lengre enn det som i utgangspunktet var tilsiktet og derfor kan stå i fare for å bli revet.
FAU ser framover og vil jobbe videre for å sikre et best mulig nærmiljø på Garderåsen!

3. Eventuelt
FAU etablerer en lukket Facebook-side for å kunne gjøre vårt arbeid mer effektivt og med
kortere responstid mellom de månedlige møtene.
Femtetrinn tar opp med skolen muligheten for å starte opp med skolefrukt igjen.
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Det vil være tilstrekkelig å legge 17. mai-arrangementet til ett årstrinn i framover, da vi vil ha to
parallelle klasser per årstrinn i all uoverskuelig framtid. Forslaget vil bli behandlet på årsmøtet.
For øvrig er årets 17. mai-komite godt i gang og har avholdt flere planleggingsmøter.
FAU-rommet i kjelleren er nå ryddet (super innsats, Nina).
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