Referat fra FAU møte 01.10.2019

Tilstede:
Veronica Hansen – 1. klasse
Ane Bergstad 1. klasse
Elisabeth Nilssen Wågenes – 2. klasse
Gjertrud Ekerhovd – 2. klasse
Henrik Colvin – 3. klasse
Annelinn Bjorøy – 4. klasse
Hege Davidsen – 5. klasse
Einar Olason – 5.klasse
Marianne Lønne Nilsen – 7. klasse
Camilla Ølnes – SFO leder
Renate Fagerbakke – Rektor
Trude Haganes Nyland - Lavvo

Forfall:
Marius Tuv – 6.klasse
Mar n Ullebø – 4.klasse
Arne Eikenes - 6. klasse
Kje l Hansen – 3. klasse
Camilla Lie Bjorøy – 7. klasse

Saksliste:
1) Lavvoprosjektet:
Trude orienterte om status. Det er behov for 100.000 – 120.000 kroner for å få gjennomført
Lavvoprosjektet. Grunnen er planert, det er inngå skri lig avtale med grunneier om lån av
eiendommen, det er undersøkt at det ikke er søknadsplik g å se e opp Lavvo i kommunen.
FAU har mulighet l å bidra med 60.000 kr l de e prosjektet. Det må søkes eksterne midler
l resten. Mulige steder søknad kan sendes er: Velforeningen, Idre slaget, Fjell kommune,
MOWI, Marine Harvest, SR Bank, Norske kvinners sanitetsforening, Kiwianis, Lions, Rotary.
Trude vil skrive en søknad som kan sendes l alle overnevnte. Det er en stor fordel om den
resterende økonomiske innsatsen blir avklart før årski e pga prisøkning. Annelinn er Trudes
kontaktperson i FAU om denne saken. Fau har forpliktet seg å vedlikeholde Lavvoen. Det er

lagt opp l at den kan leies ut l private for inntekt l vedlikehold, og at det avholdes årlige
dugnader arrangert av FAU.
2) Innkomne saker:
- Skoleskyss:
Mellom høs erie og vinterferie får alle elever ved Bjorøy skole skoleskyss på grunn av farlig
og mørk skolevei. Det har bli meldt sak fra foreldre om at skoleveien er farlig for elevene
også før og e er høst og vinterferie. FAU skal skrive et brev l kommunen og be om
revurdering av skoleskyss for hele skoleåret.
-

Skolens ru ner ved mobbing / krenkelser:
Fau har bli kontaktet av foreldre som e erspør skolens ru ner ved mobbing og
krenkelser. Det som spesifikk e erspørres er vurdering og jobbing med hva terskelen og
vurderingene er for når saker meldes videre l ledelse, l foreldre. Hva er ru nene på
melding l foreldre. Kontaktes begge foreldre i parter der en krenker og en annen har
bli krenket? Ønske om tydelige retningslinjer og mer samkjørt praksis på alle
klassetrinn.

- Skolens ru ner der foreldre melder bekymring om lærevansker:
Fau ønsker en lbakemelding fra skolen om hvilke ru ner de har når bekymring for
lærevansker blir meldt. Det er ønske om lbakemelding om hvilke prosesser som se es i gang,
vurdering og retningslinjer for å gå videre med undersøkelse av bekymring. Hvilke undersøkelser de
kan gjøre på skolen, kapasiteten på de e, samarbeid med andre instanser, system og ru ner på
lre elegging og spesialpedagogikk, ru ner for evaluering av progresjon og ltak.

3) Fordeling av verv i FAU.
På første FAU møte ble følgende verv fordelt:
Leder: Gjertrud Ekerhovd, nestleder; Annelinn Bjorøy, økonomiansvarlig: Einar Olason,
refleksvestansvarlig: Camilla Lie Bjorøy. På de e møtet ble SU / SMU. Veronica Hansen,
økonomi nestleder Ane Bergstad, Arrangementskomiteen; Elisabeth Nilssen Wågenes og
Marianne Lønne Nilsen, Sekretær; Gjertrud Ekerhovd
4) Refleksvestaksjon: Camilla har kontroll. 1. klasse sin vakt utse es l e er 7. klasse sin vakt,
oppstart uke 43. Alle klassekontakter skaﬀer to foreldre som kan ha vakt i sin klasse sin uke,
på valgfri dag. Rapporterer lbake l Camilla med hvem som skal ha vakt. Camilla kjøper inn
pepperkaker, også glutenfrie, får lbakebetalt av Einar med kvi ering.
5) Eventuelt: Arrangementer for småtrinnet. Elisabeth og Marianne tar ini a v l å lage
Halloweenfest for småtrinnet. Vil se på Valen nsball l februar.
Skoleårets FAUmøter:
05. november, 03. desember, 04. februar, 05. mai, 02. juni.
Klassekontaktene legger ut referat på sin klasse sine sider, ber om innspill l saker før neste møte.
Rektor legger ut referat og oversikt over møteplan på skolen sine hjemmesider.
Referent Gjertrud Ekerhovd, 17.10.19

