Møtereferat
Dato: 24.02.20

FAU Frosta Skole
Tid:
19:30 – 21:20

Sted: møterom ungdomsskolen

Til stede:
Cornelia Doberenz, Bjørn Ulvik, Malin Korsnes, Jørn Ulvik, Gunhild Valberg , Boje Reitan
og Jonas Hagerup
Forfall: Espen Lenvik, Hanne Myraune. Rektor Andreas Trefjord.
Sak nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvarlig

Sakliste:
1. Velkommen og godkjenne sakliste

2. Oppfordring fra fellesrådet for funksjonshemmede og eldre
V/Boje Reitan; Foredrag Camilla Lyngen, erfaring med
mobbing og utenforskap.

3. FAU storforeldremøte.

4. Eventuelt

01/20

Erfaring med Mobbing og utenforskap. Fellesrådet
funksjonshemmede og eldre orienterte oss /v Boje.
Tema: hva gjør utenforskapet med oss. (foredrag av Camilla Lyngen
fra Åsen ble gjennomgått/diskutert)

02/20

FAU storforeldremøte, vi diskuterer mulig innhold:
▪ Miljøterapeut/BUP/PPT?
▪ Camilla Lyngen? Livet som «naver» og veien dit.
▪ Kjærlighet og grenser?
▪ Bygge videre på fjorårets/skolens prosjekt:
Curlinggenerasjonen.
▪ Samarbeid hjem/skole?
▪ Hva kan forventes av lærerne?
▪ PABU tilbud?
▪ Respekt for voksne/tørre og sette grenser/konsekvenser?
▪ FUG?
FAU kontakter rektoren avgående temadiskusjonen og videre
planlegging til storforeldremøte ved skolestart H20.

Malin

03/20

Eventuelt
▪ FAU økonomi: ca. 17.900kr på konto. Ønsker å bruke pengene
på utgifter i forbindelse med storforeldremøte.
▪ SU referat: «er gå til skolen aksjonen» gjennomførbar lengre?
Bør vi se på premiering av skoleturneringer?
▪ Trafikksikkerhet, vi må bli delaktige i trafikksikkerhetsbildet
rundt skolen.
▪ Klasseturer, skolen er interessert i det pedagogiske motivet i
en slik tur, men samtidig er vi bevisst at dette må bli et
foreldrestyrt opplegg. FAU lager en anbefaling til en
moderasjon som distribueres i klassene.
▪ Dugnadsskrivet sendes ut i Vigilo.
▪ Engasjement FAU: ett bedre samspill mellom skoleledelse og
FAU etterlyses, dette for å skape engasjement og interesse
rundt FAU arbeidet
▪ Til årsmøtet 27. april:
❖ Vi gjør vedtektsendringer rundt
bankkontoansvar/kontoforhold.
❖ Vi gjør vedtektsendringer: kun foreldrekontakter i klassene
er valgbare
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e

