
Referat fra FAU-møte 1. november 2022

Dato for møtet: 1. november 2022 Sted: Tranevåge u. skule, kantinen

Tilstede:

Rune Golf Rektor Rektor og Leder SU

Benedicte Algrøy 10c Leder i FAU + nestleder  i SU

Vibeke Bakke 9c Natteravn-gruppa

Odd Jarle Kleppe 9e Med i SU

Ingunn Garlid 9a Leder av Natteravn-gruppa

Stine Haugro (vara for  Rune Toft) 10b

Lise V. Sangolt 8e Natteravn-gruppa

Benedicte Sandtorv 9b Natteravn-gruppa

Aina Kolstad 8c Med i SU

Møyfrid Olsen 10a Nestleder i FAU + med i SU

Silje Rosenvinge-Evensen 8b

Hilde Sandvik Midtkandal 10d Natteravn-gruppa

Stian Stenehjem 8d Natteravn-gruppa

1. Informasjon ved rektor Rune Golf

- Rektor snakket om viktigheten av godt samarbeid mellom skolen og foreldrene. Dette
gjøres bla. ved å tilrettelegge for FAU sitt arbeid og samarbeid i SU.

- Informasjon om skolens verdier og hvordan disse skal gjennomsyre alt skolen driver
med. Kort informasjon om ulike program som Dembra og MOT.

- Informasjon om ulike utfordringer skolen står i: Sosiale utfordringer i elevgruppa er
noe skolen hele tiden jobber for å bedre/ tilrettelegge for. Dårlig økonomi, både i
skolen og i hjemmet. Vi opplever en tid der mange familier har fått dårligere økonomi
og det blir viktig for skolen å hele tiden rette seg etter gratisprinsippet.

Gratisprinsippet vil si at kommunen ikke kan kreve betaling fra elever eller foreldre for verken
undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som skjer i skoletida og i skolens regi,
og som er en del av grunnskoleopplæringa i samsvar med opplæringslova og lovens forskrifter.

2. Informasjon ved FAU-leder forrige skoleår (Benedicte Algrøy)

- Hvordan skaper vi engasjement og kontinuitet i FAU sitt arbeid?
- Hvordan organisere møter og sikre god informasjonsflyt i FAU?
-  FAU Tranevågen har egen gruppe på FB-
- Kort gjennomgang av viktige saker fra forrige skoleår



3. Informasjon ved leder av Natteravn-gruppa: Ingunn Garlid

- Kort reklamefilm: Hva er det å være natteravn?
- Hvordan startet vi opp med Natteravn-stafetten i FAU sist skoleår? Hvordan gikk det?
- Kort om organisering av Natteravn-stafetten.
- Tanker og organisering fremover, innspill.

4. Konstituering av FAU
Vi fikk valgt leder, nestleder, 4 medlemmer i SU og 5 medlemmer i Natteravn-gruppa. Dette
var et kjekt valg å gjennomføre grunnet en engasjert og positiv gjeng på møtet.

5. Eventuelt

Klassekasse: flere klasser har denne høsten tattt initiativ til å gjøre noe ekstra for det sosiale
i elevgruppa gjennom kakesalg/ panting osv. Pengene som kommer inn skal bidra til sosiale
aktiviteter for elevene. FAU forstår initiativet, men ber klasser være svært nøye med hvordan
de organiserer slike innsamlinger.  Både gratisprinsippet og skolens etiske rettlingslinjer
gjelder, og vi er i en tid der mange familier opplever forverret økonomi. Både spillkvelder,
felles kveldsmat, tur og baking er aktiviteter som kan organiseres etter “kurvfest-prinsippet”.

Skolens hjemmeside: denne siden står tom nå og bør fylles med oversikt over årets FAU
samt møtereferat. FAU sender referat til skolen, dette legges fast inn.

FAU Tranevågen på Facebook: Flere i FAU legges inn som administrator til denne siden. Her
minner vi på FAU og SU-møter, legger ut referater og diskuterer annet som rører seg i
foreldregruppene ved skolen. For å nå ut til flere, ble det bestemt at både klassekontakter og
FAU-representanter skal legges inn i gruppa. FAU-leder tar en opprydding ved oppstart av
hvert skoleår.

Klassetur 10. trinn: her er ingenting bestemt fra kommunalt hold, men det er gitt signaler på
at det ikke blir satt av midler til den tradisjonelle Polenturen. Dersom det likevel skulle bli noe
av,  er tiden svært knapp på bestilling og organisering av tur. Gjeldene regler for anbud skal
følges ved slike større bestillinger. 10. trinn har eksamen i mai og dette gir også utfordringer
med tanke på en mindre regional tur. Siste ord er ikke sagt i denne saken og FAU følger med
i prosessen og inviterer til samarbeid med de andre FAU ved. u.skoler i kommunen vår.

Neste møte blir i desember. Invitasjon kommer.

Benedicte Algrøy
08.11.22


