REFERAT FRA FAU-MØTE 12.02.2015
Tilstede: Beate, Vibeke, Heidi, Gro, Tommy
Fravær: Espen, Anita, Ove, Erik

SAKER:
STATUS MOBBING/TRIVSEL/LÆREINGSMILJØ
Det er tilsynelatende forbedringer på 7.trinnet. Ellers følger vi med på hva skolen gjør videre.

MØTE MED FORELDREKONTAKTER
Det er satt møtedato for møte med foreldrekontakter; 16.02.15, der vi i FAU møtes kl 1800 og
foreldrekontaktene kommer kl 1900. Tommy sørger for innkalling.
Ting å ta opp med foreldrekontakter:
-

Hva jobber FAU med; klassekontakter skal nå være med på annenhvert FAU-møte for at vi
skal ha et kontinuerlig samarbeid og at FAU e rmer tilgjengelig.
Informere om nettside
Haukerøddagen
Geir skal være med på møtet
Natteravn
Informere om at det ikke blir 17.mai dag
Informere om Haukerøddagen
Ønsker foreldrekontakter noen form for foredrag?
Hva vil foreldrekontakter bidra med for å jobbe med mobbing/trivsel?

HAUKERØDDAGEN
Dato for Haukerøddagen er satt til 30.Mai. Vibeke er utnevnt til hovedansvarlig. Hun samler info og
er godt i gang med arbeidet.

NETTSIDE FAU
Nettsiden er oppe og går og blir oppdatert med navn og nummer på alle i FAU.
Vi vil legge ut vedtektene på nettsiden.

OVERGANG BHG/SKOLE OG SKOLE/U-SKOLE
Jobbes fortsatt med. Vi skal sjekke status mot U-skole; Espen?
Vi ønsker også tilbakemelding på hvordan overgangen har vært for dem som allerede har kommet
opp på ungdomstrinnet.
Vi ønsker også tilbakemelding fra ungdomsskolene.
Det skal være møte med ungdomsskole/foreldre. Bør FAU være med?

MØTEPLAN

Det ble bestemt at vi skal lage møte plan for ett år om gangen, frem til høstferien.
Foreldrekontakter skal være med på annenhvert møte.
Plan som følger:
16/3

FAU m/foreldrekontakter

21/4

FAU

29/5

FAU m/foreldrekontakter

12/6

FAU

Plan for neste skoleår lages når vi har fått en årsplan for skolen slik at vi kan tilpasse møter etter
skolens aktiviteter.

TOMMY SKAL HA MØTE MED GEIR:
-

Når er foreldremøtene?
Er det laget en årsplan for neste skoleår?
Hvordan var det med Eriks forslag med PALS etc?
Finnes det vedtekter for FAU?
Hvordan går det med halvårsvurdering, kommer de litt seint kanskje?
Hva er status med miljøet på skolen? Kan vi bidra?
Jobber fortsatt adm. 30% med læringsmiljø?

Referent: Tommy

