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MøteReferat

FAU møte 4 Fjellsdalen skole
15.12.2020

19.30 – 20.00

Tid (fra kl til kl):

Sted:

Google meet – link til møte
legges ut på spond og sendes på
mail 15 min før oppstart.
Husk å mute mic ved påkobling

Innkalt av:

Kristine K Storesund

Ordstyrer:

Kristine K Storesund

Deltakere:

Linn V. Kvalheim (1 trinn), Silje Borvik (4 trinn), Veronica Lerøen Skeide (4 trinn),
Trude Mette Savdal (5B), Monica Bjørnsund (5C), Lars Pedersen (6A), Kristine K
Storesund (6B), Mari Hysing (6C),

Ikke til stede:

Referent:

Kristine K Storesund

Mette Mikkelsen, Lisbet Karlsen (1 trinn), Trude Gunnlaugsson-Gravdal (1 trinn),
Georg Gundersen (2 trinn), Gunhild Naterstad (2 trinn), Ida Muca Nordahl (3 trinn),
Kristine Eidesen (3 trinn), Gitte Mari Bognø (7A), Sissel Mork- Knudsen (7B)
Mangler 1 rep 2 trinn, 4 trinn og 5A

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

Dagens møte blir kort og konsist da desember er en hektisk måned
for alle.
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

Ingen kommentarer - Godkjent
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte nr 3 NOV 2020

Kristine KS

Ingen kommentarer - Godkjent
3.

FAU for skole året 20/21
Mangler 1 rep 2 trinn, 4 trinn og 5A
17. mai komité – Her har vi en utfordring da vi ikke har fått ha
foreldremøter. Dette må komme på plass ila januar. Det er ønskelig at
det i samarbeid med skolen arrangeres et foreldremøte for 5.trinn ila

KS/https://d.docs.live.net/84ef32b6877f004c/fau/fau referat/2020_2021/2020-12-15 møtereferat nr 4 fau des 2020.docx

Kristine KS
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

januar. Det er behov for en del avklaringer rundt overgangen som har
vært mellom trinn organiseringen og nå den klassevise inndelingen.
Det har heller ikke vært mulig å få foreldregruppen til trinnet til å
melde seg for 17 mai ansvaret. Hvis dette ikke kommer på plass
snarlig på nyåret vil det bli krevende å arrangere 17 mai 2021. FAU
har ikke kapasitet med representanter til å ta over dette ansvaret.
4.

Status Økonomi

Kristine KS

Endring av styret er godkjent i Brønnøysund.
Leder: Kristine K Storesund
Styremedlemmer: Monica Bjørnsund, Silje Borvik, Trude
Gunnlaugsson-Gravdal.
Gjenstår i få gitt Silje B disponent rett til konto. Dårlige åpningstider
og dagens situasjon gjør det fortsatt utfordrende. Dette blir ikke
prioritert nå i desember, men må ordnes tidlig på nyåret.
Kristine KS og Silje B har hatt varetelling på FAU beholdning slik at
vi nå sitter med en oppdatert oversikt.
Regnskap – Det jobbes med å få satt opp et oversiktlig og enkelt
regnskap for FAU. Dette har dessverre ikke vært ivaretatt
tilstrekkelig i perioden 2017-2019. Vi trenger også dette regnskapet
for å søke om korona midler. Kristine KS og Silje B følger dette opp.
Søknadsfrist for dette er 15. januar.
5.

FAU facebook side

Kristine E

Vi legger ut en hyggelig julehilsen til foreldregruppen som følger oss
ila neste uke.
Kristine KS og Kristine E avklarer hvem som ivaretar dette.
6.

Eventuelt

7.

Velkommen til rektor Mette Mikkelsen
Rektor hadde dessverre ikke anledning til å delta i dag, men har
fremsendt følgende info.
Info om saker i tiden.
•

•

Som nevnt i infobrevet før helgen har vi investert i nye komfyrer,
ny oppvaskmaskin og en del nytt i skuffer og skap på
skolekjøkkenet. Dette var nødvendig og ikke minst til stor glede for
alle.
F.o.m 30 november: Den ene gruppen på 6. trinn har tatt i bruk
formingsrommet som sitt klasserom. Alt av verktøy på sløyden er
fjernet og er nå forsvarlig innelåst. Den gruppen som brukte
musikkrommet har nå fått rom 11 som sitt klasserom, og ingen
bruker musikkrommet daglig.

Mette M
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Diskusjon og Konklusjon
•

•

•

8.

Ansvarlig

Vi jobber videre med arealkapasiteten på skolen. Skolen har en
helseverngodkjenning for en normalkapasitet på 400 elever, og vi
ønsker ikke å overstige denne. Vi ønsker også å se mer på antall
klasserom/spesialrom, og eventuelle løsninger for romkapasitet i
tiden fremover. Det er Seksjon for strategi, utvikling og utredning
som ser på mulige løsninger og representanter derfra vil komme
på befaring i januar.
Vi planlegger for et internt kvalitetsoppfølgingsmøte torsdag 25.
februar på formiddagen. FAU skal forberede et bidrag til dette
møtet, og jeg legger ved her infobrevet fra Etaten.
Siste skoledag: alle elevene er på skolen fra kl. 08.30-13.00. Det
siste kvarteret er vi alle sammen ute (inndelt i kohorter med god
avstand), hvor vi ønsker hverandre god jul og synger Deilig er
jorden. SFO er åpen som vanlig etter dette.

Eventuelt
- Det er noe usikkerhet om alle klasser har klassekontakter – FAU
representanter sjekker opp for sine trinn/klasser og oppdaterer
arket i dropbox med oversikt.

ALLE

-

ALLE

FAU representanter leser gjennom vedlagte skriv vedrørende
kvalitetsoppfølgingsmøte og gjør seg noen tanker til neste møte i
januar. Innspill sendes inn i forkant av møtet på mail til
fau.fjellsdalen@gmail.com

Takk for all tålmodighet, deltakelse og engasjement dette halvåret!

God jul og godt nytt år!
9.

Neste møte:
18. Januar 2021 - 19.30 – 21.30

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:
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