Referat fra FAU møte 07.01.2020.
Tilstede: Annelinn Bjorøy, Marianne Lønne-Nilsen, Henric Colvin, Hege Davidsen, Elisabeth Wågenes
Nilssen, Gjertrud Ekerhovd. Rektor var forhindret fra å møte.

Saker:
1) Lavvo –prosjektet: Annelinn har vært i kontakt med Trude. Hun har skrevet søknader, og
følger med på når søknadsfristene for de ulike fondene er. Vil sende inn søknad for å få
dekket resterende utgi l å få prosjektet realisert. Trude vil følge opp videre l finansiering
er avklart.
2) Refleksvestaksjon:
1. plass: 6. klasse: vil vite
2. 2. klasse: Pizza og film
3. 3. klasse: Popcorn og film
3) Karneval for småtrinnet. Onsdag 19.02.20, kl 17.30 – 19.00 er sa opp l karneval på
grendahuset. Elisabeth vil kontakte velforeningen for booking av den. Det skal se es opp
baseak viteter slik at det finnes organiserte ak viteter som alterna v. Klassekontaktene vil
få i oppgave å skaﬀe foreldre som kan være vakt under arrangementet. Innebærer at en
halvdel er med på lrigging, den andre på opprydding. Elisabeth og Marianne har ansvar for å
organisere karnevalet.
4) Stor utski ing av personale, ustabile vikarløsnigner som påvirker klassemiljøet og faglig
progresjon. Det har kommet bekymring kny et l at lærerstabiliteten synes gå ut over
klasser og elever. Vil be rektor om orientering og handlingsplan for å sikre stabilitet for
elevene.
5) Foreldrekveld. FAU bestemte seg for ikke å arrangere foreldrekveld de e skoleåret.
Begrunnes med vanligvis lavt oppmøte, og at det umiddelbart ikke var noen trekkplastre vi
ville invitere. Kan tas opp l vurdering neste skoleår.
6) Har skolen en avviksplan for å fange opp avvik i praksis fra skolens planer, og systema sk
overvåking av faglig nivå hos elever?
7) Felles bekymring fra FAU i Fjell kommune om forholdene i oppvekstsektor. Leder fra FAU på
Foldnes tok kontakt med alle FAU i kommunen for å invitere l mulig felles fremstøt fra FAU
omkring de e. Vi ønsker å være med i de e samarbeidet, og avventer kontakt for videre
møtepunkt.

Neste møte er 03.02.20 kl 19.00 – 20.30
08.01.20
Gjertrud Ekerhovd, referent

