Møtereferat
Dato: 30.09.19

FAU Frosta Skole
Tid:
19:30 – 21:20

Sted: møterom ungdomsskolen

Til stede:
Cornelia Doberenz, Bjørn Ulvik, Gunnhild Valberg, Malin Korsnes, Jørn Ulvik, Hanne
Myraune og Jonas Hagerup. Rektor Andreas Trefjord, Politikontakt Lundemo, Personalsjef
Småland og prosjektleder Elin Bjørnstad deltok også i møtet.
Forfall: Espen Lenvik
Sak nr.

Beskrivelse
Sakliste:
❖ Kontakt skole/kommune/Politi
❖ Aktivitetspark
❖ Oppfølgingssaker/orientering fra rektor
✓ Sak 2/19: hva er planen for foreldrestøttende tiltak dette
skoleåret?
✓ Sak 13/19: den nye busslomma. Tilknytningen mellom
gang/sykkelveien og skolen er ikke fullstendig, når skal dette
utbedres?
✓ 27/19: skolematordning, hva er veien videre?
Brukerundersøkelse ønskes.

✓ 26/19: stikkontakter i jentegarderoben etterlyses
✓ 24/19: etterlysning av foreldreinformasjon omkring
bemanningssituasjonen for stillinger i skolen som arbeider
med sosiale utfordringer
❖ Kontostatus
❖ Eventuelt

36/19

Kontakt skole/kommune/Politi
Frostas politikontakt Lundemo orienterte om hans rolle på Frosta
met tanke på nærpolitireformen. Er opptatt av å være synlig for alle.
Kommunenes STL kontakt Småland samordner tiltak og rektor er godt
involvert i forhold til situasjonen omkring barn og unge.

37/19

Aktivitetspark/uteområde v/Bjørnstad
I området øst for skolen omkring Kiwi bygget starter kommunen nå
byggingen av en flott aktivitetspark med et innhold som skal treffe
alle aldersgrupper. En god del offentlig støtte ligger til grunn for en
flott park med variert innhold som vil løfte skolens nærområde
veldig. Alle aldersgrupper virker godt ivaretatt. FAU ønsker parken
velkommen, og ser frem til åpningen til våren.

Frist

Ansvarlig

38/19

39/19

40/19

Oppfølgingssaker/orientering fra rektor:
▪ Vigilo, rektor oppfordrer til å vise storsinn og mye tålmod
omkring Vigilo. Om noen har problemer bes de kontakte Anita
på kontoret. Da det oppleves unødvendig å bruke en tung
app for å sende meldingen om enkle ting – foreslår FAU å
vurdere sms varsling dersom Vigilo ikke blir 100% medgjørlig
asap.
▪ Foreldrestøttende tiltak: 1. trinn har oppstartsamtaler og
felles foreldremøteplan er redigert og gjennomgått slik at
kontaktlærerne har ansvar for noenlunde lik gjennomføring.
▪ Den nye busslomma: Her har jeg ikke fått noe tidspunkt. Jeg
har meldt det inn til teknisk ved to anledninger. Kan prøve å få
kontakt med teknisk igjen...
▪ skolematordning: Planen er å fortsette som nå med 7.-10.
trinn. Vi har stor økning blant elever som deltar, og opplever
dette som en suksess både med tanke på organisering, sosialt
og sunn og god mat. Prisen er den samme som i fjor. Ingen
planer om en brukerundersøkelse. Andre innspill mottas også
med takk.
▪ Manglende stikkontakter i jentegarderoben er innmeldt til
vaktmester.
▪ Bemanningssituasjon for stillinger som arbeider med sosiale
utfordringer: Vi har kuttet i miljøveileder og assistentstillinger
på skolen på grunn av økonomi. Samtidig har vi gjenopprettet
vårt PABU-tilbud til ansatte, foresatte og elever. Jeg mener vi
driver forsvarlig, men mer folk er bestandig ønskelig. Til neste
år skal kommunens miljøterapeut mer inn i skolen –
kombinert med stillingen som foreldreressurs i barnehagene.
Mener vi har høy voksentetthet på tross av trangt budsjett.
▪ Gå til skolen aksjonen. FAU oppfordres til nytenkning mtp
gjennomføring/registrering og premiering. Saken tas opp i SU.
Kontostatus
Coop ordner avregning slik at pengene blir rett fordelt når det nå
åpnes konto i SpareBank 1 Midt-Norge. Gunnhild og Cornelia
arrangerer infomøte for de berørte klassekontaktene snarlig.

Eventuelt
FAU syns det er svært trist at hverken kommunen eller
skoleledelsen ønsker å samarbeide med oss i utarbeidelse av den
nye trafikksikkerhetsplanen for 2019-2027. Ekstra beklagelig er det
da planen for første gang har ett eget kapittel som lyder «barnas
transportplan». Vi håper det nye kommunestyret løfter oss inn som
deltakere i arbeid som omhandler skolepliktige barn og unge.
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