FAU møte, 24.11.20, digitalt møte
Referat
Tilstades
● Kari Erstad
● Per-Knut Gjersvik
● Helge Fonneland
● Marta Gjerdåker
● Kasia Hool
● Rasa Jukone
● Ragnhild Reiso
● Markus Scholz
● Terje Baardsen
● Marit Ubbe
● Helge Fonneland
Dagsorden
Informasjon fra rektor
a. Covid 19 gjør at skolens aktiviteter er begrenset. Skolen gjør det beste ut av
det - selv om ting er annerledes enn det pleier og de må være strenge på
kohorter.
b. Minde-hallen - reguleringsplan er lagt ut for høring. Det er ikke noe mer nytt
om denne foreløpig - kommer kanskje ut på nyåret.
c. Rektor retter en takk til alle foreldre som jobber sammen med skole og SFO trass i at muligheten til å gå inn i bygget ikke er som vanlig. Ring gjerne
skolen om en har spørsmål.
2. FAU skoleåret 2020 / 2021
a. Forslag om at det velges nye FAU representanter på 1. trinn, 3. trinn, 5. trinn
og 7. trinn.
b. Valg av nytt styre for organsiasjonsnr: 919 492 376 Foreldrerådets
arbeidsutvalg ved Minde skole:
i.
Leder: Per-Knut Gjersvik
ii.
Nestleder:
iii.
Økonomiansvarlig:
3. Status undergrupper
a. Trivselsgruppen
i.
Kor i gang - men på Nykhronborg pga plassmangel på Minde skole.
ii.
Basketball og sjakk som vanlig
iii.
Roligere enn normalt pga korona.
b. Trafikk
i.
Har vært i kontakt med Helge Hopen som var på befaring utfor Minde
skole i august. Han kom med forslag til 4 kortsiktige tiltak til
forbedring rundt skolen og i området.
1. Skilting 30 sone
2. Nytt overgangsfelt fra busstoppet, samt etablere trafikkpatrulje
til hjelp ved skolestart
3. Fikse feilskilting i Fredlundveien

4. Utbedre manglende merking av eksisterende overgangsfelt
Tradisjonell refleksdag (med 1+4 trinn) er vanskelig i år. FAU v/Marta
i front foreslår refleksdag med fotokonkurranse. Ranselpost med
informasjon om hvordan man kan delta kommer.
c. 17. mai komiteen: får tilsendt dokumenter og ser over hva som må gjøres når
på nyåret. Planlegger til “normal” feiring og krysser fingrene.
d. Både Trivsels- og Trafikkgruppen trenger ny leder.
4. Eventuelt
a. FAU må bli mer synlig og fremheve hva vi jobber med og hvor referatene
ligger. Post på Facebook når referatene er ferdige, samt andre informative
poster på Facebook kan være til hjelp for å fremme mer synlighet.
ii.

