Referat fra FAU-møte Granly skole 04.06.2020
Tilstede:
Dag Arnold Gryting (1 kl), Erlend Bringsli (2.kl.) Øyvind Haram (3. kl.), Trude Solhaug (4.kl.),
Sølvi Bettum (5. kl.), Edel Skoland (7.kl.), Erikka Grytnes (9a)
Ikke møtt: 6 klasse, 8a og 8b, 10 klasse og 9b
1. Godkjenne referat fra 11.03.20
Godkjent uten kommentarer
2. Fremdrift storforeldremøtet
Sølvi hadde tatt kontakt med helsesykepleier Eveline S Borchgrevink, hun kunne stille.
Tema: Å være ungdomsforeldre. (sosiale medier, rus, søvn osv) Onsdag 30. sept settes som
dato.
Sølvi tar kontakt med Eveline og Trude booker gymsalen.
3. Arrangere ny dugnad før konfirmasjonshelg 27. sept
(Natalie/ Ingunn nåværende 8, klasse beholder ansvaret foreslo Ingunn)
Høre med vaktmester hva som skal gjøres. Konfirmantforeldre har «fri» fra denne dugnaden.
FAU foreslår slutten av august/ helt i starten av sept. Ingunn/Natalie finner dato.
4. Aktuelle saker til skolestyremøtet: Virksomhetsplan del 2.
Denne ser jeg etter utsendelse av innkalling at vi hadde oppe som sak 12. des også. Ikke noe
nytt å komme med.
5. Sette dato for FAU møte 2. uka etter skolestart
Onsdag 2, sept, kl 19. Trude ordner møterom
6. Valg av FAU leder.
Hva slags modell vil vi ha? Valget skjer vanligvis på storforeldremøtet. Det bør da helst
foreligge minst to kandidater til dette møtet slik at det bli et reelt valg. Men det vanlige har
vært at det har blitt annonsert kandidat som har blitt «valgt» ved akklamasjon.
Det har også vært vanlig at vara/nestleder FAU blir leder året etter. Dvs man sitter som
nestleder et år og leder året etter.
Det hadde vært positivt for FAU sitt arbeid å ha en leder som satt flere år ad gangen for å øke
kontinuiteten. Det er litt å sette seg inn i og bli kjent med skolestyrets arbeid og skolens
ledelse. Ulempe at det er en «ny» hvert år og å binde noen for flere år.
Klassekontaktene er representanter til FAU på vår skole. Det er også mulig å organisere det
annerledes. At det er en som er klassekontakt og en som er representant til FAU f.eks.
Representantene/klassekontaktene velges vanligvis for 2 år ad gangen, bortsett fra
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klasse 1, 8b og 10a, de sitter 1 år. 8a og 9a sitter i to år.
Til neste møte 2, september finner vi frem vedtektene for FAU og ser nærmere på dette.
Et forslag er å ha et foreldremøte på våren slik at foreldregruppa kan samles på våren, lettere
å hilse på nye foreldre som har kommet til underveis i året og velge klassekontakt. 1.klasse
må velge klassekontakt på høsten.
Kanskje Ingunn vil ta et år til?
Saken drøftes videre på neste møte.
7. En helt annerledes 17. mai. Kunne vi gjort noe mer/annerledes?
Dette ble ikke evaluert noe nærmere, annet enn at dersom det skulle oppstå en liknende
situasjon et annet år kan vi prøve å klekke ut noe interaktivt.
8. Eventuelt
Hjertesukk fra flere foreldre: er det mulig å få KID nummer på skolepengene?
Mange ønsker dette direkte i nettbanken. Noen vet at det holder med kundenummer og legge
som fast trekk, men det hadde vært fint om dette ble modernisert litt. Trude tar dette videre
med skolen.

FAU oppfordrer klassekontaktene til å ha en enkel sommeravslutning for
klassen. Skolen har ikke spesielle oppfordringer til ikke å ha avslutning. Skolen
forholder seg til gjeldene retningslinjer fra FHI.no
FAU forslår utendørs avslutning med eleven og foresatte. Ikke søsken, da kan
man stort sett klare å holde seg under 50 pers. En person må stå ansvarlig for
påmelding for eventuell smittesporing i etterkant. Alle tar med håndsprit og
egen mat eller bare kaffemat. Fellesgrilling bør kanskje unngås i år.
Tips til tema storforeldremøte neste gang. Skole/ kirke/hjem ungdomstid/tro.
Hermund Haaland (pappa 1. klasse 2020) har skrevet bok om temaet og kan kanskje spørres.
Kanskje knytte dette sammen med en representant fra DELK? Peter?
05.06.20
Trude Solhaug, nestleder
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