Referat fra FAU-møte Granly skole 11.mars 2020
Tilstede:
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),
Ranveig Saaghus (10. kl.), Ines Arnesen

1) Godkjenne referat fra
•

Møte 22.01.20 godkjent

2) Hendt siden sist:
-8.klasse hadde en flott gudstjeneste i kirken søndag 8.mars.
-FAU-leder hatt mailkorrespondanse med vaktmester ifht temperaturen i dusjene.
Vaktmester sa at det i guttegarderoben er innkjøpt nye dusjhoder med
legionellasperre. Dette er grunnen til at vannet blir veldig varmt når man skrur på
dusjen. Det blir kaldere etter hvert.
FAU kommer med forslag om lærerne evt kan gå inn litt før guttene skal dusje og
sette på dusjene for å få normal temperatur. Viktig at elevene får informasjon om hva
som er grunnen dusjene fungerer slik.
-FAU-leder har fått henvendelse i forhold til dugnad. I fjor var dugnaden på samme
dag som dugnaden til menigheten. Det var positivt. På spørsmål om man ønsker dette
i år har ikke FAU noen store meninger rundt dette spørsmålet. FAU leder foreslår
dato 29.april.
-

Koronavirus. FAU er interessert i å vite hvordan skolen forholder seg til smitte. Har
skolen satt i gang flere tiltak enn håndvask? Vurderer skolen å ha andre aktiviteter i
gymtimer? FAU oppfordrer til forebyggende tiltak. FAU ønsker å vite om skolen har
en beredskaps -og varslingsplan.

3) Gjennomgang av saker til skolestyremøte 16.mars 2020
• FAU leder gikk gjennom sakene til skolestyremøtet.
Momenter fra samtalen:
Redusere satsene på skolepenger fra 1-4 klasse for å øke rekrutteringen?
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Gjennomgang av referat fra elevrådet. FAU mener at elevrådet tar opp fine saker. De har
ved siste møte tatt opp at de opplever at de ikke får gjennomslag for sine saker.
FAU ønsker å støtte elevrådet både på barneskolen og ungdomsskolen med penger.
Elevrådet må i samarbeid med skolen bli enig om hva de kan bruke penger på. De kan
deretter sende en søknad til FAU med en prioriteringsliste på hva de ønsker penger til og
sette opp ett budsjett som de kan vise til. FAU må sende brev til elevrådet før påske. FAU
leder dikterer ett brev.
4) Storforeldremøtet i september
Forslag til tema og foredragsholdere:
-Barnevakten har mange foredrag til både foreldre og barn
-Helsesykepleier ved ungdomsskolen har et foredrag om å være foreldre til ungdom.
-Ida Kirsebom som jobber i politiet har et forebyggende foredrag om Barn og nettbruk
FAU ønsker å spørre helsesykepleier om å holde foredraget sitt på storforeldremøtet i
september. Det begrunnes med at det er nyttig å bli kjent med egen helsesykepleier og det er
et lærerikt foredrag. Sølvi tar kontakt med helsesykepleier ifht om hun kan og evt dato.
5) Rutiner for FAU
-

FAU går gjennom oppgavelisten, og reviderer denne.
Oppgave 5 endres fra å gi blomster til oppmerksomhet til ansatte i desember
Oppgave 7 utgår. To foreldre deltar på åpen skole i januar
Oppgave 14 utgår. 9.klasse foresatte hjelper til på 10.klasseavslutning
Oppgave 16 Sommeravslutningen endres fra å gjelde småskolen til å gjelde hele
barneskolen

-
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Referent Sølvi Bettum
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