Møtereferat
Dato: 25.11.19

FAU Frosta Skole
Tid:
19:30 – 21:20

Sted: møterom ungdomsskolen

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

Beskrivelse

Frist

Ansvarlig

Sakliste:
1. Velkommen og godkjenning sakliste
2. Konto Sparebank1, status?
3. Kjærlighet og grenser
4. Oppfordring fra fellesrådet for funksjonshemmede og eldre;
Foredrag v/Camilla Lyngen, erfaring med mobbing og
utenforskap.
Referat FUG foredrag
5. Eventuelt (vigilo)

41/19

42/19

43/19

Konto. SMN.
Konto er opprettet, alt er nå ok. De involverte kassererne er
orienterte. Leder og kasserer i FAU står ansvarlig for kontoene.
Klassene har individuelle kontoer. Gebyrer betales av de respektive
kontoene/fordeles.
Bestemmelser rundt kontoforhold tas med i FAUs vedtekter på
årsmøtet.

Gunnhild/
Malin

Kjærlighet og grenser.
Rektor orienterte om situasjonen rundt gjennomføringen av
kjærlighet og grenser som planlegges redusert nå dette skoleåret på
grunn av økonomiske kutt. Denne aktiviteten koster litt å
gjennomføre, men er ett kommunalt ansvarsområde å få til. Skolen
planlegger nå en mellomløsning for 7. trinn fordi opplegget gir mye
bra for ungdommene, og er i en forhandling for å få til noe: må
minimum ha en foreldrekveld og ett opplegg for ungdommene. Vi
håper på en økonomisk plan for dette fra og med 2020.

Rektor

Erfaring med mobbing og utenforskap, en oppsummering av
foredraget ble gått igjennom av Malin.
«engasjerte foreldre skaper trygge barn»
Se vedlegg.
FAU planlegger å ta opp tråden rundt dette sammen med lokale og
regionale aktører i møtet på nyåret.

Malin

44/19

Eventuelt
❖ Vigilo: ok. Er mye bedre nå. Stabilt system, om noen har
utfordringer må de kontakte skolen.
Foreldrene ønsker tilbakemelding på om meldingene man
sender er mottatt. Innspillet er den 26.11.19 innmeldt til
Vigilo.
❖ Det er kommet spørsmål om referater fra foreldremøtene
etter oppgraderingen av kommunens hjemmeside, hvor
finner foreldrene disse? Rektor tar det med seg og vurderer
distribusjon gjennom Vigilo.
❖ Undersøkelser / miljø. Hva gjennomføres nå:
a) Trivselsundersøkelse blant elevene:
b) Elevundersøkelsen 7 – 10 trinn
c) Ungdata undersøkelsen uke 10/ungdata junior 5 -10kl
❖ FAU har fått innspill om å utarbeide retningslinjer rundt
klassesparing og arbeidet med dugnader og slikt. FAU
presiserer at dette er frivillig og oppfordrer til nøkternhet.
Samtidig er FAU samstemt om at dugnadsnivået må ned, og
de enkelte klassene må moderere seg i sparing og inntjening
rundt kjøp og salg. Vi ønsker at klassene ser på alternative
måter og moderate mål.
Tar det med videre til neste møte.

Rektor

Rektor

Rektor

FAU

