Møtereferat FAU – Mysen Skole
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Ingvild A. (1A),
Eivind Lintho (2A), Linda P. (2C),
Bjørnar (3B), Geir (3C),
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Anne Lena

Emne
Godkjenning av møtereferat

1.

Tidligere møtereferat godkjent.
FAU-leder presenterer ulike spørsmål som er frontet til skolen v/rektor.
1.
FAU har ytret for skolen at vi ønsker å se på alternative metoder for inntekt
til klassekassene. Et ønske om å kunne benytte hvit anonyme konvolutter hvor
foreldre/foresatte kan legge en frivillig sum, hvorav FAU samler dette inn i etterkant
har blitt godtatt av skolen og vil bli utprøvd.
2.
Informasjonsflyten ut til foreldre/foresatte og spesielt nye 1.klassinger
ønskes bedret. FAU ønsker bedre rutiner på hvordan informasjonsflyten skjer og
ønsker at informasjonen skal være tilfredsstillende både skriftlig og muntlig. Skolen
stiller seg positiv til dette og skal videre samarbeide med FAU for best mulig
informasjonsflyt. Skolen og FAU skal sammen bli bedre på å oppdatere både
hjemmesider og sammen utvikle gode skriv som skal gå ut til foreldre vedrørende
rutiner o.l. ved Mysen skole.
3.
FAU har fått innspill vedrørende rutiner ved barns fravær. Pr. i dag sier
veilederen at skolen skal ta kontakt med hjemmet etter barnets 3.fraværsdag.
Skolen ser derimot behovet for å fornye denne veilederen og kommer til å begynne
jobben med dette.
4.
FAU har spilt inn til skolen at vi ønsket å se på muligheten for å bli en
helsefremmende skole og søke RØRE-midler fra Østfold Fylkeskommune. Skolen
ønsker ikke å satse på Helsefremmende skole/RØRE da de mener de ikke har
ressurser til å følge opp et slikt prosjekt. De ønsker å satse på de prosjektene de
allerede har gående.
5.
På FAU-møte 28.02 presenterte rektor resultater fra nasjonale prøver og
SPECTER-undersøkelsen. FAU ønsker at disse resultatene blir formidlet ut til alle
foreldrene. Samtidig ønsker vi også at skolen formidler mer rundt hva de mener er
årsaken til de ulike resultatene på de nasjonale prøvene. Rektor kommer til å legge
dette ut på skolens hjemmesider.
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Sosiale medier – tilbakemeldinger på foredrag som har vært tilbydd på 1-4.trinn
denne våren.
Foreldrekontaktene rapporterer tilbake om svært dårlig oppmøte fra
foreldre/foresatte. Det diskuteres noe rundt at flere foreldre kanskje har vært på
tidligere foredrag, da foredraget fra foredragsholder Aronsen har vært tilbydd ved
flere anledninger i nærmiljøet og at foreldre kan ha barn på flere ulike trinn og
derfor kan ha vært på foredraget tidligere.
Fremmøte foreldremøter og andre aktuelle arr.
Det rapporteres tilbake om svært variabelt oppmøte på foreldremøter. Svært
variabelt på de ulike trinn, men også innad på trinnene fra klasse til klasse. Her
ønskes det at skolen utarbeider et årshjul som foreldrene får utdelt hver høst hvor
foreldremøter o.l allerede er fastsatt dato på. Dette gir en god forutsigbarhet og kan
bedre oppmøte. Påminnelse om foreldremøtene må selvfølgelig sendes ut fra skolen
når det nærmer seg dato for foreldremøtene. Her må også foreldre/foresatte
bevisstgjøres på en bedre måte. Hvordan?
4.
17.mai arr.
Programmet fra 2017 benyttes også i 2018 med noen få korrigeringer i tekst. Må
synliggjøre på en bedre måte hvor de ulike aktivitetene foregår.
16.mai:
Alle FAU-representanter møter kl.18.00 for organisering og pynting til 17.mai. Vi
holder på ca. til kl.21.00. Linda delegerer oppgaver.
17.mai:
En FAU.repr. har overordnet ansvar for hver post på 17.mai.
En repr fra 5.trinn må ha overordnet ansvar for bytter og andre spørsmål før
selve dagen.
Innkjøp:
Rema 1000 Mysen: Foreligger egen liste over hva som skal bestilles
Bestiller: Linda
Henting: Eling
Prior: Pølser(kylling og svin), pølsepapir og vaffelrøre
Bestiller: Linda
Henting: Anette
Festiviteten kino: Popkorn og popkornbeger
Bestiller : Linda
Henting: Gunhild
Lodd: 5.trinn kjøpe inn lodd selv.
Veksel: Eivind sørger for veksel.
Andre oppgaver:
Frysere/kjøleskap: Linda forhører seg med Ingrid(tidl. FAU-leder) om hvor dette ble
hentet fra i 2017.
Skøteledninger + informasjon fra vaktmester: Bjørnar
Flagg 17.mai: Linda tar på seg å få satt opp flaggene som skal opp på 17.mai.
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Viktig:
2 repr. fra hver klasse skal stille på 17.mai. Liste settes opp av FAU. Tilbakemelding
fra hvert trinn sendes til Anne Lena Mjøen(FAU-repr. 4B –
mjoenannelena@yahoo.no ).
Overordnet ansvar FAU på 17.mai:
Kiosk – Eivind og Linda P.
Vaffelansvar – Mona
Kaffe/Pølse – Veronica og Ingvild
Leker – Geir og Anne Lena
Alt av utstyr til lekene skal finnes på Mysen skole(lagerrom). Bør noen sjekke dette
på forhånd?
Opprydding 17.mai: siste vakt på de ulike akt./stedene rydder opp etter seg. FAU
bistår.
Betaling i kiosk 17.mai: Eivind ordner vipps – privat. Skrive nr., navn og tittel på et
oversiktsark i kioskene.

5.

Rektor mottar 17.mai programmet samtidig som det sendes ut til alle
foreldrekontakter via FAU referat.
Elevrådet og FAU inviterer til sammenkomst 3.mai kl.17.00

6.

3.mai skal det gjennomføres en sosial sammenkomst på Mysen skole hvor noe
dugnadsarbeid er ønsket gjennomført. Fokus for dagen skal være på å møtes og ha
det hyggelig sammen, samtidig som elevrådet ved Mysen skole har ønsket seg mer
uteaktivitetstilbud. Derfor skal vi sammen merke opp paradis, bondesjakk osv. i
skolens uteområder. Det er kjøpt inn merkeutstyr. Vi ønsker at foreldre tar med
spade, rive o.l. slik at de kan bistå i oppfriskningen av uteområdet for elevene ved
skolen.
Nye foreldrekontakter og FAU-repr.
Valg av nye foreldrekontakter og FAU-representanter må avklares på foreldremøter
og gis tilbakemelding på til FAU så fort valget er foretatt. 6.trinn skal ikke ha
foreldremøte på våren, og vil derfor forsøke å få gjort valgene sine på alternative
måter. Viktig at dette er i boks før sommerferien.
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