FAU-møte - 20.10.2021
Referat
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Jørgen Seljenes (1A)
Marta Gjerdåker (1B og 3A)
Stig Hausberg (2A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (2B)
Guro Parr Klyve (3B)
Per-Knut Gjersvik (4B)
Odd Einar Aamot-Skeidsvoll (5A og 7A)
Siri Løken (5B)
Christian Nordanger (6B)
Alf Ynnesdal-Jetmundsen (7B)
Aud Haaland (Rektor)

Agenda
Rektors punkt
Skolen er glade for å slippe karantene og testing. Det har vært mye sykdom på starten av
høstsemesteret.
Ungdom bruker skoleplassen på ettermiddags- og kveldstid. Det drikkes alkohol og røykes.
Barn ned i tolvårsalderen rekrutteres til dette miljøet. Det går rykter om omsetning av
rusmidler til mindreårige i nabolaget.
Rektor ønsket at foreldregruppen skal engasjere seg i det som skjer på skoleplassen utenfor
skoletiden. F.eks. ved å kontakte politiet eller å starte en nabolagsvakt som går innom
skoleplasser på kveldstid.
FAU følger opp videre.

Informasjon om SU-møte 19. oktober
Dette var et innledende møte for det nye Samarbeidsutvalget. SU består av to
representanter fra FAU, to fra lærerne, to fra elevrådet, én annen ansatt ved skole og to

representater fra kommunen. Disse er rektor og en politisk utvalgt representant. For tiden fra
Venstre.
Su har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. FAU informerte om sine
gjøremål. Lærerne fortalte litt om digitale læringsmidler og leder for SFO, Jan-Erik, hadde en
sak om lokale vedtekter for skolens SFO.

Temakveld høsten 2021
FAU ønsker å benytte seg av tilbud fra Barnevakten. Det blir her opplegg i skoletiden for
barna fra 3.-7. klasse, og foredrag på kvelden for foreldregruppen.
Fokus vil være nettbruk, gaming og Confident me.
Elisabeth-Marie undersøker muligheten for å inkludere de yngste barna også slik at vi
eventuelt kan nytte nærmiljømidler på dette arrangementet.
FAU gjennomfører salg av kaffe, vafler og lignende for å sikre mer frie midler til FAU.

Valg av styre
Styret for org.nr. 919 492 376 “Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Minde Skole” for skoleåret
2021/2022 ble valgt ved akklamasjon. Styresammensetningen er som følger:
●
●
●

Styrets leder: Per-Knut Gjersvik
Styrets nestleder: Marta Gjerdåker
Styremedlem: Stig Hausberg

Status undergrupper
Trivsel
Gruppen ledes av Elisabeth-Marie. Nye medlemmer i gruppen er Guro og Alf.

Trafikk
Gruppen ledes av Marta. Nye medlemmer er Siri og Jørgen. Stig fortsetter i gruppen.

17. mai
Gruppen består nå av Per-Knut, Christian Storvik og Odd Einar (vara). De involverer
klassekontaktene på 4. og 6. trinn for å gjennomføre inspirasjonssamling.
1-2-3-dokumentene anbefaler ellers at 17. mai-gruppen består av medlemmer fra 3.-5.
klasse. Dette åpner for flere deltagere enn tidligere og gir mulighet for at 3. klasse kan få en
rolig intro før de får ansvaret året etter og 5. klasse kan dele av sin kunnskap fra året før.

Refleksdag
Marta har tatt ansvar for gjennomføring av refleksdag 21.10.21.
Refleksdag gjennomføres normalt 3. torsdag i oktober med barn fra 1. og 4. klasse som
deltagere. Dette blir da en fadderbarn-aktivitet.
Elisabeth-Marie og Stig ønsker også å gjennomføre et arrangement for 2. og 5. klasse.
Marta oppdaterer 1-2-3-dokumentet slik at denne malen kan følges også for den andre
gruppen i år.
NAF å samarbeide om neste års arrangement. De stilte også med reflekser i år. Trygg
Trafikk er en annen kandidat til å stille med reflekser til barna.

Byttedag for sportsutstyr
FAU-ønsker å gjenta dette arrangementet fra i fjor, men trolig med tidligere dato.
Alf tar ledelsen på gjennomføring av dette arrangementet.

Alternativ Julemarkering
FAU vil be Aud informere om hvordan den alternative julemarkeringen vil være for 2021 og
hvordan påmelding til dette skal foregå.

Skjermbruk i skoletiden
Mobilhotell gjeninnføres for 7. klasse. Det oppleves nå utstrakt bruk av mobiltelefoner i
friminuttene. Barna deler på videomateriale som ikke er passende for aldersgruppen.
Foreldre opplever at lærere på noen trinn opplyser om at de bruker skjermtid som
virkemiddel for å roe ned klassen. Dette stemmer ikke overens med det skolen tidligere har
fortalt. SFO har også sagt de skal gjøre endringer i bruk av video i SFO-tiden. FAU ønsker å
følge opp videre med skole og SFO.
Flere klasser ser på Supernytt i matpausen. Supernytt er et flott nyhetsprogram for barn,
men noen av sakene som tas opp der er av en slik karakter at det vil være en fordel om
foresatte informeres når barna har sett spesielt opprivende nyhetssaker som f.eks.
Baneheiasaken.

Lekser
Punkt om leksehjelp og leksefri skole utsettes til neste møte grunnet tidsknapphet.

Eventuelt
Møtetidspunkt
FAU-møtene flyttes tilbake til tirsdager klokken 19 ettersom denne dagen passer bedre for
dagens medlemmer av FAU.
Neste FAU-møte settes til første tirsdag i desember, 07.12.21, da det er kort tid til første
tirsdag i november. I stedet for FAU-møte i november ble det bestemt at undergruppene
gjennomfører møte i denne måneden.

