Referat FAU-møte 21.januar 2019
Tilstede: Fau-leder, og representanter fra 1, 2, 3, 4, 5 vara, 6, 8A, 8B vara, 9. vara, 10 A og
10 B.

Referat fra sist er godkjent. Kan Marianne legge ut referatene fra Fau-møtene på
Visma/Fronter?
FAU møter framover, med forbehold om når skolestyremøtene er, blir følgende dager:




4. mars
8.april
27.mai

Skoletransport: Ikke noe avklart enda. FAU ønsker å være høringsinstans når forslaget fra
VKT kommer. FAU ønsker å gjøre det de kan for at skoletransporten blir best mulig. Det er et
ønske om at kontaktlærerne ber om forbederne til hver enkelt klasse kan be for at
skoletransporten løser seg på en god måte. Så lenge en rute er lagt opp for et barn, varer
den så lenge barnet går på skolen. Wang sliter også i forhold til skoletransport. Går det an å
inngå et samarbeid?

Skolens økonomi: Skolen har dårlig økonomi. Elevtallet går ned. Skolestyre har satt ned et
utvalg som skal se på mulighetene til å endre økonomien til skolen. Utvalget skal også se på
rekruteringen til skolen. Skolen må kutte i sine utgifter og kanskje avlyse årets skidag for
ungdomskolen til Kongsberg. Ungdomskolen sine FAU representanter sjekker hvor mye
skidagen til Kongsberg koster og starter en evt dugnad for å hjelpe til med utgiftene. Skidag
er VELDIG ØNSKET. Dette er en dag om er miljøskapende. Ungdommene gleder seg veldig
til denne dagen. Dette er noe ungdommen selv trekker fram som veldig positivt når de
snakker om skolen til andre. Offentlige skoler har ikke skidag i Kongsberg. Det kan være
positivt i forhold til å rekruttere elever til skolen å beholde skidagen til Kongsberg. Skidagen
og turen til Polen er noe elevene trekker fram som veldig positivt ved skolen. Det er usikkert
om FAU kan stille med økonomisk hjelp til skidag. Det må evt diskuteres som en egen sak.

Åpen dag på skolen: Kan to foreldre være med på dette 31. januar? Ta kontakt med
Marianne Mørken dersom du kan stille. Oppgaven blir da å snakke positivt om skolen til folk
som kommer.

17. mai: 6. klasse er i gang med planleggingen av opplegget på skolen. Det er et ønske om
at barna har et heiarop når de gå i toget. Vi ønsker også at 1.-4. klasse og 5.-7. klasse går
sammen. Det må da lages nye faner. Fau-representant for 3. klasse har sagt seg villig til å

lage nye klassefaner dersom skolen ønsker det. Hun kan lage faner med vinyltrykk. FAU
ønsker vi færrest mulig voksne i toget. Dette for å få fram barna i toget.

Dugnad: 8.klasse arrangerer dugnad 6.mai.

Storforeldremøte høsten 2019: Ta kontakt med FAU eller Bård (leder) om dere har forslag
til foredragholder. Det har kommet inn et forslag om at Barnevakten skal komme og snakke
om nettvett.

Virksomhetsplan: Tas på neste møte.

Eirill T.Tyvand

Bård I. Freberg
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