FAU-møte - 07.12.2021
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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)
Beate Faye-Aven (5A)
Siri Løken (5B)
Christian Nordanger (6B)
Eli Merete Velle (7A)
Aud Haaland (Rektor)

Agenda
Rektors punkt
Covid
Vi hadde utbrudd i midten av november med flere smittede samtidig. Hvis det er mer enn tre
samtidige skal hele skolen varsles. Kommunen har nå satt grensen ved fem samtidige for at
det skal defineres som utbrudd. Barn med syke i familien blir nå værende hjemme.
Personalet oppholder seg ikke samtidig på personalrommet.
Gjeldende regler fra kommunen sier at skolen skal være på grønt nivå. Det er ikke aktuelt
med gult nivå nå, men vi handler som om vi var på gult nivå.

Adventssamlinger
Det har vært to adventssamlinger ute til nå. De tennes lys og benytter mikrofoner. Foreldre
er velkommen til å stå i utkanten, men kan ikke komme inn på skoleplassen. Siste samlinger
de neste to fredagene. Samlingen i kirken er avlyst.

Bygg
Marta og Per-Knut var med i møte om utbygging for en tid tilbake. Rektor har prøvd å purre,
men ikke fått noen oppdatering om reguleringsplan selv om denne ble lovet til august. BA
skriver om en ny hall som skal bygges på Mindemyren. Kan denne påvirke utbyggingen ved
skolen?
Marta tar kontakt med kommunen og forhører seg om fremdrift på vegne av FAU.

Juleferie
Utdanningsforbundet har foreslått fredag som siste skoledag i stedet for mandag. Det er
usikkert hva Byrådet tenker her.

Smittesituasjonen
FAU er fornøyd med gjennomganger fra rektor. Er det mulig for skolen å informere om
hvorvidt smitten er i A- eller B-klassen på et trinn?
Per-Knut følger opp om hvordan informasjon vil være fremover med tanke på Omikron

Aktiviteter på skoleplassen kveldstid
Jørgen har kontaktet politiet, men ikke fått svar. Et av tiltakene fra forrige møte var å følge
med på hva som skjer på kveldene. Jørgen har knapt observert noen den siste halvannen
måned.
Gjestenettverket ved skolen er slått av. Det kan ha hatt en viss effekt.
Det har vært hærverk på bord og benker tilhørende skolen.
Storetveit skole opplever noen av de samme problemene. Kan vårt problem ha flyttet seg
dit?
FAU-representantene kan informere klassekontaktene om muligheten til å få låne gymsalen i
helgene. Kan Åpen hall være aktuelt?

Foreldreundersøkelsen
FAU vil oppfordre foreldrene til å svare på denne. SMS er sendt ut fra skolen.

Skidag 2022
Christian Nordanger og Gerd Eli har ansvaret for å ordne med utstyr.

Status undergrupper
Trivsel
Det har ikke vært mye aktivitet. Temadagen flyttes til januar grunnet Corona. Eli blir med i
trivselsgruppen. Gruppen ønsker innspill på alternative aktiviteter.
Trivselsgruppen ønsker å kommunisere muligheten for enkeltfamilier til å få dekket kostnad
for aktiviteter dersom økonomien ikke tillater at barn deltar på aktiviteter.
Punkt for neste møte blir å se på hva vi støtter og hva vi skal støtte fremover.

Trafikk
2 refleksdager er gjennomført. Intervju er gjennomført om hjertesonen og hvilke tiltak vi har
gjort. Trafikksikkerhetsplanen skal oppdateres. Beate blir nytt medlem i gruppen.

17. mai
Det har ikke blitt avholdt møte enda, men Per-Knut starter bestillingsprosessen for popcornog sukkerspinnmaskiner.

Skoledisco
Siri og Beate har ansvar for gjennomføring av denne. Per-Knut deler informasjon.

Lekser
Det har blitt diskutert leksehjelp i SFO-tiden med hjelp fra Frivillighetssentral.
For 5. trinn er det leksehjelp mandager og onsdager 14-15 etter skolen. det er ikke voksne
tilstede. Erfaringen er at det er barna som styrer dette. De disponerer ett stillerom og ett rom
hvor de kan samarbeide.
FAU ønsker at rektor informerer om innholdet i leksehjelpen for 5.-7. trinn. Det ønskes også
informasjon om hva skolen gjør for å forhindre at det skjer seksuelle overgrep på skolen.
Elisabeth vil jobbe videre for leksehjelp.

Eventuelt
Byttedag for sportsutstyr
Alf har foreslått 14. eller 15. januar for et slikt arrangement, men ønsker assistanse fra en
annen fra FAU til å delta her. Eli melder seg til dette. Marta kan også bidra dersom det er
behov for det.

