FAU-møtereferat
Dato: 13. desember 2016
Tid: 18:30-20:00
Sted: Garderåsen skole, Lærerværelset
Tilstede: Bodil Kroken, Marianne Bjørkamo, Frank Hoftvedt, Marte Aas Brenna, Torbjørn Moe,
Tor Egil Ruud, Kristine Aa. Storeide og Nina Helen Hansen samt vararepresentantene Anne
Gunvor Nystrøm, Evy Auflem Holt, Hilde Bratteng og Kjell Øygard
Ikke tilstede: Camilla Opaker, Gro D. Håkonsen, Elisabeth Enoksen og Pernille H. Røsholt

1. Godkjenning av referat
Referat fra FAU-møtet den 8. november ble godkjent.

2. Rektor har ordet
Svømmeopplæringa: Fjerde-trinn prioriteres for at de skal sikres kompetansekrava. For disse vil
svømmetimene starte opp rett over nyttår (uke 2). Det er ordnet med minibuss for å få
transportert elevene til og fra Østersund.
Elevundersøkelsen i 7. trinn var svært positiv. Ingen følte seg mobbet og elevene var
gjennomgående godt fornøyd med både klassemiljø, lærere og skolen!
Videre informerte rektor om at skolen vil overta paviljongen etter kommunestyrevedtaket, se for
øvrig punkt 4 i referatet.

3. Fra skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget
Marianne og Nina informerte fra felles møte (5. desember) for Skolemiljøutvalget (SMU) og
Samarbeidsutvalget (SU) ved Garderåsen skole.
Verdt å merke seg er blant annet:
-

Elevrådet har spilt inn sitt syn på hvilke lekeapparater som skal kjøpes inn

-

Årets nasjonale prøver viser at skolen scorer høyt i lesning og også godt i regning (over
gjennomsnittet for både Akershus og landet for øvrig). Engelskferdighetene ligger under

-
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fylkes- og landsgjennomsnittet, og vil bli forsøkt hevet ved hjelp av bl.a nytt læreverk i
engelsk.
Rådmannen signaliserer strammere skolebudsjett i årene fremover

4. Kommunestyremøtet 12. desember
Rådmannens budsjettforslag for 2017 ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer, noe som innebærer
at 48 barnehageplasser flyttes fra Garderåsen barnehage og over til ny barnehage. Dette
innebærer at hele paviljongen blir ført tilbake til skolen og bidrar til at de mest prekære
plassmanglene ved Garderåsen skole løses (på kort sikt).
Det må legges til et forbehold her da vedtaket/saken er oversendt til lovlighetskontroll siden det
er stilt spørsmål ved utbytte av en Ap-representant på bakgrunn av (påstått) inhabilitet.

5. Evaluering av årets julegrantenning
Årets julegrantenning ga netto 392 kroner. Det deltok lite folk på årets arrangement noe som
delvis kan forklares ved at mange innbyggere på Garderåsen ikke hadde fått invitasjon i
postkassene, til tross for at disse var printet ut. Det er viktig at dette sikres neste år. Kjøreplanen
for arrangementet har blitt oppdatert og utfylt med flere detaljer.

6. Ønske om større juletre for julegrantenningen neste år
Det er spilt inn et ønske om større tre i skolegården med tilstrekkelig lys. FAU ser at dagens
løsning med et lite tre på taket kan framstå som noe puslete og er villig til å støtte dette med
midler. FAU undersøker med skolen om de også kan bidra finansielt og samtidig avklare med
vaktmester om dette er praktisk gjennomførbart.

7. Merking/skilting av rundkjøringen
I forbindelse med FAU-møtet 11. oktober i år informerte rektor om at hun hadde bedt kommunen
om et møte for å se på alternative løsninger mht. utfordringene forbundet med
parkering/rundkjøringen. FAU vil derfor be om tilbakemeldinger fra rektor vedrørende denne
saken ved neste møte.

8. Eventuelt
-

Dette skoleårets FAU-styre er nå godkjent i Brønnøysundregisteret.

-

Fet-appen: det har kommet mer informasjon om Garderåsen skole samt at FAUreferatene nå legges ut her. Det er også blitt lagt mer informasjon på fetskolene.net

-

I dag tar elevene «sykkel-lappen» på slutten av fjerde trinn, noe som i praksis betyr at
elevene sykler til skolen først fra femte trinn. FAU mener dette er seint og vil henvende
seg til skolen mht. om sykkel-lappen kan tas ved starten av fjerde trinn.
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