Referat fra FAU-møte Granly skole 12. desember 2019

Tilstede:
Dag Arnold Gryting (1. kl.), Erlend Bringsli (2.kl.) Eirill Tyvand (3. kl.), Trude Solhaug (4.kl.), Sølvi
Bettum (5. kl.), Mattis Bording (6. kl.), Øyvind Kristiansen (7.kl.), Natalie Lidal (8a), Ingunn Lyngroth
(8b), Erikka Grytnes (9a).

1)

Referat fra FAU-møtet 23. oktober.
Pr dags dato kjenner ikke FAU til at et ble skrevet noe referat fra dette møtet. FAU-leder
sjekker opp saken og skriver et referat.

2)

Gjennomgang av saker til skolestyremøte 16. desember
På skolestyremøtet 16. desember skal skolens budsjett for 2020 vedtas.
FAU har følgende innspill til budsjettet: Vi ønsker 2 8.-klasser skoleåret 2020/2021. Dette
begrunnes med bl.a.:
- skolen trenger rekruttering, FAU tror det å ha to 8. klasser vil være positivt for rekruttering til
skolen. To 8. klasser skoleåret 2020/2021 gir mulighet for å åpne for flere elever utover i
ungdomsskoleårene.
- ved å legge opp til kun en 8.klasse skoleåret 2020/2021 frykter FAU at elever som
utgangspunktet hadde planlagt å fortsette på Granly skole / starte på Granly skole vil tenke seg
om en gang til og kanskje velge en annen ungdomsskole.
- utfordringer i dagens 7. klasse gjør at 2 8. klasser neste år er ønskelig for å sikre et best mulig
læringsmiljø for elevene.
Videre ønsker FAU at de 8 timene som ble sparte inn i småskolen skoleåret 2019/2020 tas inn
igjen.
FAU er opptatt av rekruttering og mener at rekruttering kan skje både gjennom markedsføring og
gjennom positiv omtale fra foreldre. Enkelte i FAU kjenner seg igjen i det som er skrevet i
vedlegg til skolestyremøtets budsjettsak til 16. desember. Der står det at «kvaliteten i
undervisningen har minket og presset på ansatte har blitt for stort». FAU mener at dersom
foreldre og elever ved skolen har denne oppfatningen av situasjonen vil dette kunne være negativt
for rekruttering.

3)

Oppmerksomhet til skolens personale til jul
FAU kjøper inn kurver med frukt og snop til skolens personell, samt en liten oppmerksomhet til
Kjell. Nestleder og FAU-leder ordner dette.
Det ble diskutert om klassekontaktene skal, kan eller bør samle inn penger og kjøpe gave til
klassens lærere til jul.
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Granly skole
FAU oppfordrer til følgende ordning:
Til jul kjøpes det inn felles oppmerksomhet til skolens personale fra FAU. Klassene oppfordres
da til ikke å samle inn ekstra gaver til enkeltlærere. Til sommeren er det opp til hver enkelt klasse
om de ønsker å samle inn noen penger og kjøpe inn en oppmerksomhet til klassens lærere.
4)

Innsamlingsprosjekter til gode formål i regi av skolen
Saken har vært opp i FAU tidligere (mai 2019). På bakgrunn av dette har noen foreldre reagert da
informasjon om Grenlandsprosjektet ble sendt ut til alle elever i høst.
FAU står fast ved anbefalingen som ble gitt i mai 2019, men er ikke negative til at det sendes ut
informasjon via skolens informasjonskanaler om ulike prosjekter og tiltak foreldre og elever kan
være med å støtte. Det er viktig med god og gjennomtenkt informasjon der det går klart fram at
deltakelse er frivillig. Innsamlingen bør ikke bidra til konkurranse mellom elevene.

5)

Eventuelt
Transport-tilbudet til og fra skolen ble diskutert.
Fra tid til annen opplever elever ubehagelige episoder på vei til og fra skolen. Dette kan være
berusede personer eller andre reisende som bråker eller oppfører seg på måter som elevene synes
er ubehagelig. Enkelthendelser kan med fordel rapporteres til VKT så snart som mulig etter at de
har skjedd, slik at VKT får informasjon og dermed kan ha mulighet til å følge opp saken. FAU
tenker at slike hendelser kanskje kan rapporteres inn til skolens kontor som igjen kontakter VKT.
Dersom foreldre er misfornøyde med det totale transporttilbudet er dette en større sak som uansett
bør gå gjennom skolen. FAU-leder tar opp saken med driftsleder Marianne Mørken. Det bør gis
informasjon til foreldre til barna som benytter seg av kollektivtransport om hvor de kan henvende
seg dersom elevene opplever uønskede hendelser på vei til eller fra skolen.
Gudstjenesten i Granly kirke med elever tilstede i november var et fint arrangement, men det var
dumt at teknikken ikke fungerte. Når elevene blir satt til å styre lyden bør det være en voksen
tilstede som hjelper til slik at dette fungerer.

15. desember 2019
Referent Ingunn Lyngroth.
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