Møte nr 2 2018/19. Dato: 02.10.18
Sted: Skolen
Møteleder: Trond
Referent: Guri Janne Malm Jansen
Tilstede:
1-3.trinn Therese Grasdal og Elin Stave Eide, 4.trinn Christina Sveen Sahl og Elin Salte,
4-6.trinn Trond Hansen og Christine Wilhelmsen, 7.trinn Yvonne Schou og Randi M Sandvik, 8.trinn
May-Lise Gundersen og Veronika Piskog, 9.trinn Rhina Kvalheim, 10.trinn Renate Haga, VG3 Guri
Janne Malm Jansen
Fra skolen:
Signy Munkeby
Fraværende:
Margareth Haaset og Odd-Geir Masvik
AGENDA:

Sak nr 3 18/19 Info fra skolen
Sak nr 4 18/19 Kommentarer fra sist møte
Sak nr 5 18/19 Hvordan kommuniserer vi?
Sak nr 6 18/19 Leker til klassene etter søknad
Sak nr 7 18/19 Skolestranden
Sak nr 8 18/19 Aktivitetsplan for FAU
Sak nr 9 18/19 Spansk på skolen
Sak nr 10 18/19 Skolemiljø/temperatur på nybygget
Sak nr 11 18/19 Diverse
Trond ønsket velkommen da Odd-Geir er fraværende.
Sak 3 18/19
Året er kommet godt i gang. I noen klasser tar det litt tid, men prosessen er godt i gang.
Det er kommet spørsmål fra noen foreldre angående sammenslåing av trinn, og Signy ga en
god redegjørelse for hvorfor noen trinn er slått sammen. Det er ikke mulig å gjøre endringer
på de trinnene som er slått sammen. Sammenslåing av trinn er gjort etter nøye vurderinger,
og i samarbeid med lærerne og det er både økonomiske og faglige vurderinger som ligger til
grunn. Det er mulig å sette inn ekstra ressurser, og dette vil bli løpende vurdert.
Sak 4 18/19 Det var ingen kommentarer til innkalling eller til sist møte.
Sak 5 18/19 Vi i FAU vil kommunisere oss imellom via mail.
Sak 6 18/19
Det vil i år, som i fjor, være mulig for klassene å søke om leker eller annet det er behov for.
Guri Janne vil videreformidle dette til lærere på alle trinn. Frist for innsending av søknad,
settes til neste møte.

Sak 7 18/19 Det er kommet inn bekymring angående Guardamar-stranden til flere
foreldrekontakter, og dette ble lagt fram for Signy på sist møte og i dag. Skolen tar opp
endring av strand i forbindelse med neste skoleår til neste skoleår. Skolen vil på en strand
med badevakter, men tar innspillet fra FAU på alvor. Vi vil komme tilbake til denne saken.
Sak 8 18/19 FAU har dette skoleåret flere «dugnader». Den første, er Halloween den 31.10.
Vi oppretter en arbeidsgruppe til hver av disse «dugnadene». I denne forbindelse
består gruppen av Randi Sandvik, Renate Haga og Christina Sveen Sahl. De samarbeider med
de som har ansvar for «Åpen skole».
Møteleder foreslo å sette de to neste «dugnadene», som er julegrøt og juleavslutning, på
neste møtes agenda. Og det ble vedtatt.
Sak 9 18/19 Det er to lærere ansatt ved skolen som kan tenke seg å sette i gang
spanskundervisning på privat basis. Så langt er det er tenkt onsdager rett etter skoletid, med
tilbud for 3.-7. klasse. Dette vil bli en prøveordning fram til jul.
Kurset vil koste ca 100 euro, og vil vare i 60 minutter. Materiell kan lånes av skolen, slik at
det ikke vil bli utgifter til dette. Det kommer et skriv om dette på torsdag.
Det er tilbud til de elevene på ungdomstrinnet 9. og 10., som ikke har hatt spansk fra før,
dette er på morgenen fra 8-9, og er et intensivt tilbud i en begrenset periode. Det er gått ut
skriv om dette tidligere.
I tillegg er det er en mor som kan tenke seg å ha kurs for de yngste elevene. Hun oppfordres
til å ta kontakt med FAU.
Sak 10 18/19 I forbindelse med problemer med temperatur/at det er kaldt i klasserom, er
det viktig at ikke vinduer blir satt opp over tid. Da reagerer følere som er satt opp og
anlegget starter for fullt, og det kan bli veldig kaldt i klasserommene. Det er viktig å lufte,
men man må følge de retningslinjene som er for anlegget.
Møtet avsluttes 10.30.

