Referat fra FAU-møte Granly skole 4. mars 2019
1. Innkalling ble godkjent
2. Til stede: Else Marit Nærland (3.kl), Stina Askjer (9. kl), Eirill Tyvand (2. kl), Lisbeth Sem (10a),
Anna Rønningen (vara 4. kl), Erika Grytnes (8a), Marianne Sellevåg (8b), Marit Cronin (5 kl), Bård
Freberg (FAU-leder), Øyvind Kristiansen (6. kl)
Referent: Øyvind Kristiansen
3. Referatsaker:
o Informasjon er sendt ut til foreldre om foreldreveilederkurs. Dette er for foreldre av barn
opp til 12 år, så gjelder ikke ungdomsskolen. Kontakt/påmelding:
familiehuset@tonsberg.kommune.no
o Tilsyn ved skolen, som Utdanningsdirektoratet gjennomførte fra feb 2017 til aug 2018, er
avsluttet etter at skolen har fått godkjent endringer skolen ble pålagt, deriblant:
 Skille mellom sanksjoner og anmerkninger (anmerkninger gis ved f.eks. ikke
utførte lekser, men skal ikke oppleves som sanksjon)
 Angående bortvisning av elever: skal prøve andre tiltak først
o VKT og buss- og skoletider:
 Ikke noe nytt å melde. VKT vil ikke beslutte/endre noe før påske.
 Ref. punkt 4 «Eventuelt» for FAUs innspill
o Fra siste skolestyremøte januar:
 Blant de kuttforslagene som ligger i budsjettforslag for 2019, har FAU
kommentarer til følgende:
 Skolelunsj kuttes fra 1. april (hver 3. mandag på ungdomsskolen):
FAU ser på skolelunsjen som et viktig sosialt tiltak, og FAU ønsker at
skolens ledelse prøver å komme med en alternativ rimeligere ordning,
som for eksempel medbragt mat, men at møtetidspunkt opprettholdes.
 TL utgår: FAU er spørrende til kutt av TL-ordningen dersom det er
økonomisk begrunnet, siden FAU antar den koster lite.
 Leirskole 7. kl kuttes: FAU kritisk til dette kuttet. Kan det løses ved å
rekruttere (flere) foreldre, bl.a. for transport? Praksisplasser for barneog ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere kan også benyttes, for
dette og annet.
 Fjerne budsjett til markedsføring: FAU er kritisk til dette. Elevbedrift
med aktiv bruk av sosiale medier kan være et aktuelt virkemiddel (har
vært brukt på Kvitsund). 3. klasse-elever på media- og
kommunikasjonslinje kan kanskje benyttes. Skolen bør også invitere
Byavisa ved ulike arrangementer. Bør vektlegge skolens styrker. Bilder
fra skolens gode mat- og helse-undervisning kan evt. brukes, f.eks. til
ukesblogg.
 FAU foreslår billigere skileir for 9. klasse for å kunne opprettholde
leirskole for 7. klasse.
4. Dugnad og 17. mai

o

Dugnad
 Dugnad arrangeres 6. mai fra kl 1730 - 2030.
 Plassen utenfor skolen kommer til å bli stengt av, slik at elever i ulike aldre kan
delta. FAU oppfordrer deltakere til å gå eller sykle hvis mulig.
 Innkalling bør legges ut på alle klassenes Facebook-grupper
o 17. mai
 Klassefaner:
 Kostnad totalt for 5 stk faner: 877 kr + kostnad for stenger: FAU dekker
det økonomiske. Else Marie Nærland kan lage disse fanene til 17. mai.
 17. mai komiteen er etablert.
5. Eventuelt
o Skoletider
 FAU ønsker å beholde dagens skoletider. Spesielt er FAU opptatt av
 at skoledagen ikke avsluttes tidligere, siden tiden fra elevene kommer
hjem til foreldrene kommer hjem, er lite produktiv, og
 at skoledagen ikke starter tidligere, for å sikre at elevene ikke skal være
for trøtte og at de som reiser ikke må starte for tidlig.
FAU anser at ugunstige skoletider vil kunne medføre at elever slutter og
potensielle elever unnlater å starte på Granly. FAU oppfordrer skoleledelsen til
å alliere seg med andre pressgrupper og koordinere påvirkning mot VKT (Teigar
ungdomsskole har lykkes med å påvirke VKTs rutetidsbeslutninger).
o

o
o

Høstforedrag
 Tema ble diskutert, og besluttes i neste møte.
 Forslag:
 Familiehuset og barneverntjenesten kan informere om tilbud
 Nettvett som tema. Politiet kan evt. informere
Neste FAU-møte er 8. april
Skolestyret har bestemt følgende datoer for møter:
 11. mars
 6. mai
 17. juni

Øyvind Kristiansen

Bård I. Freberg

Referent

FAU-leder

