Referat fra FAU-møte Granly skole 2. september 2020

Tilstede:
Dag Arnold Gryting (2. kl.), Erlend Bringsli (3.kl.), Eirill Tyvand (4.kl.), Trude Solhaug (5.kl.), Sølvi
Bettum (6. kl.), Øystein Olsen (7.kl.), Natalie Lidal (9A), Ingunn Lyngroth (9B).

1)

Godkjenning av referat
Referat fra møte 4. juni ble godkjent.

2)

Saker til skolestyremøte 7. september
Sakslista til skolestyremøtet ble gjennomgått. Det ble brukt mest tid til diskusjon vedørende sak
48/20, Strategi og markedsføring.
Diskusjonen har to spor: markedsføring og kvalitet på produktet som leveres.
FAU foreslår at det brukes penger på målrettet markedsføring
Momenter fra samtalen: bruk av fagfolk, markedsføringsplan, årlig besøk i menigheter med
informasjon, årlig besøk i barnehager med informasjon

FAU ønsker at kvaliteten på skolens tilbud vurderes gjevnlig:
Momenter fra samtalen: dysleksivennlig skole, bedre oppfølging av enkeltelever, bruk av
SMART i flere klassetrinn, økt kompetanse i bruk av digitale verktøy blant lærere, bedre digitale
verktøy på skolen, årlig foreldreundersøkelse.

3

Storforeldremøte 30. september
Storforeldremøtet i september har et dobbelt siktemål. I tillegg til at det avholdes
foreldrerådsmøte med valg av FAU-leder og nestleder bruker det å være et foredrag for foreldre
med barn på skolen om et aktuelt tema.
Foredraget utsettes på ubestemt tid grunnet smittevernhensyn. Foreldrerådsmøte med valg
arrangeres 30. september kl. 19. Det sendes ut informasjon til alle foreldre via visma om
muligheten for å delta i valg av FAU-leder og nestleder. Møtet avholdes i skolegården.
Trude Solhaug stiller til valg som FAU-leder.
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Granly skole
FAU tar gjerne imot forslag til flere kandidater, samt forslag til nestleder. Klassekontaktene
informerer sine klasser i tillegg til Visma-melding. Forslag til kandidater sendes klassekontakter,
som igjen informerer FAU-leder.

Eventuelt
Temperatursvingning i gutte-dusjene ble igjen tatt opp. Dette er et irritasjonsmoment for foreldre
og elever ved skolen. Tidligere svar fra vaktmester om temaet ble lest opp.

06.09.2020
Referent Ingunn Lyngroth
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