Referat fra FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
Tenor skole skoleåret 2014/2015

FORMÅL FAU-MØTE
24.08 2015 kl.18.30
MØTE
TIL
STEDE

MØTE NR.:
7- 14/15
NESTE MØTE:

REFERENT:
Bjørnar Bye –
Marcela Teresa Bakken (2.trinn/ny FAU
leder).
Anders Lavèn (7.trinn)
Hege Dramstad (6.trinn)
Bente Ekre ( 5.trinn)
Birgitte Løes(4.trinn)
Nina Aas (3.trinn),
Ragnhild Olsen (2.trinn),
Evy Kristine Teig ( 1.trinn)

06.10.2015 kl. 18.30

Hege Dramstad

FORFALL
REF. TIL Deltagerne
PUNKT
Referat fra forrige møte
1
Referat godkjent.
1.1
Saker som ble tatt opp

2

3

Skolefrukt og skolemelk.
Fau ønsker voksenstyrt utdeling og orden ift skolefrukt og
melk.
Trine som leder av elevrådet må ta ansvar for at frukten som
deles ut er ok, at melken ikke er sur og samtidig lage gode
rutiner for sjekk av temperatur på kjøleskap.
Saken vil bli tatt opp igjen hvis det ikke blir forbedringer.

Ansvarsfordeling mellom klassekontaktene:
En representant skal delta på møter i FAU
En representant er ansvarlig for den sosiale delen.
FAU har utarbeidet en oversikt over ansvarsfordelingen mellom
klassekontaktene. Denne, samt en perm med oversikt over
aktivitetene de ulike trinnene har ansvar for i løpet av året (bl.a.
Juletrefest, 7.klasseavslutning, storforeldremøte) og informasjon om
åpning av klassekonto, skal deles ut til klassekontaktene.

OPPFØLGING

Person/tidsfris
Bjørnar og
Trine

FAU
høst 2015

4

Aktivitetskvelder skoleåret 2015/2016
Det er ønske fra FAU om temakvelder, færre kvelder og 2 og 2
klasser som samarbeider.

Klasse-

Dette går FAU for:
Kontaktene
2 kvelder på høsten:
sammen med
Tema 1 blir Hallovenn som Tenor skolekorps arrangerer. Alle elever
vil bli oppfordret til å delta på denne kvelden. Tenor skolekorps vil få foreldre
anledning til å få hjelp av foreldre til 7.trinn. Tema 2: Reflekskveld.
Birgitte og Nina tar kontakt med Karin Nilsen som sitter med noen
midler som må brukes dette skoleåret på temaet.
På våren:
Dans – 5 og 6. trinn
Karneval 1 og 2 trinn.
Forslagene blir levert til elevrådet.

5.
Ny fotballbane ved skolen?
FAU ønsker samarbeid med Slitu IF. Invitere Slitu IF og Thor Marcela
Nilsen på et FAU – møte.

6.

Inneklima:
Marcela tar kontakt med Geir og nøster opp saken.
Tas opp på neste FAU.

Marcela

7.

Dugnad
Dugnad flyttes til lørdag 19. september kl. 12.00 – 17.00.
Da Marcela er borte denne dagen. Tar Hege ansvar for at alt
som er forberedt blir ivaretatt og arbeidsoppgaver utført.

Marcela og
Hege

Birgitte og Nina har laget forslag til oppgaver og materialer.
Brev deles ut til foreldrene. Foreldrekontaktene innhenter
antall foreldre og hva de kan bidra med. Alt leveres til Hege

8.

Valg av nestleder:
Hege ønsker seg ut av vervet. Kan være sekretær.
Nina sitter som kasserer.
Anders må tenke på vervet som nestleder. Ingen andre ytrer
ønske om vervet.

Marcela v/FAU

Kan vervet deles?
Hege stiller på SU møtet 7. september sammen med Marcela.
9.

EKFU:
Årsmøte hvor ønske om at alle FAU i Eidsbergskolen deltar.

FAU

10.

Ordensreglement:
Når det gjelder å sykle til solen har det kommet nye regler
hvor ansvaret legges på foreldre ift. når barn kan sykle til
skolen.

FAU/Klassekon
takter

11.

FAU ønsker dette:
1. Opprettholde vedtaket som Tenor skole har pr. i dag.
2. Tar dette opp på foreldremøtene i høst.
3. La barna ta sertifisering på sykkel.
4. Ta det med inn i vennskapsdagen som skolen arrangerer i
høst.
SFO:
Marcela
Foreldrene opplever uengasjerte ansatte og lite innhold i SFO
– hverdagen . Dette er et leder ansvar både for rektor og SFO
leder. Utfordringen har vart gjennom flere skoleår. Noe må
endres.
FAU møter skolens ledelse og SFO leder i møte.

12.

Saker til neste møte:
1.
Perm/rydde perm.
2.
Ansvarsfordeling ulike trinn.
3.
Juletrefester v/ Nina.
4.
17. mai.
5.
Reguleringsbrev. Etterøyse rapport på pengebruk kr
55.000 (TL-utstyr).
6.
Aktivitetskvelder (elevrådet) v/Bjørnar.
7.
Tilbakemelding på forrige agendas pkt. 4 (Ny
fotballbane ved skolen. Hva skjer videre?) og 5
(Inneklimamålingene i gymsal/S.F.O.fløy.).
8.
Eventuellt.

Marcela

