Referat fra FAU-møte Granly 11.11.2020
Til stede:
Benedicte Askjer (1.kl) Erlend Bringsli (3.kl.) Eirill Tyvand (4.kl.), Trude Solhaug (5.kl.), Rina Husby (kl. 8A),
Sølvi Bettum (kl 8B), Benedicte Thorsnes (10A) og Inger Gunnerød (10B)

Ikke møtt:
Øyvind Haram (2.k), Helen Andersen (6.kl), Øystein Kirsebom Olasen (7.kl), Natalie Lidal (kl 9A), Karianne
Skovholt/Tor Einar Lund (9B)
Møtet ble avholdt på Skype grunnet smittevernhensyn.

1) Godkjenning av referat
Referat fra møtet 2. sept. og referat ang «valg» av ny FAU leder ble godkjent.

2) Konstituere ny nestleder
Saken ble etter kort informasjon om hva det innebærer utsatt til neste møte grunnet få representanter
til stede på dagens møte. Oppfordrer dere alle til å tenke gjennom om dette kunne være en oppgave du
kan ta.

3) Møteplan
Møteplan for 2021 legges på første møte i 2021, når møteplan for skolestyret foreligger. Loddet
stemningen for dag og tidspunkt. FAU fortsetter med onsdag som møtedag, kl 19-21.

4) Saker til skolestyremøte 16 november
Sakslista til skolestyremøtet ble gjennomgått.
Det kom et par innspill til sak 65/20, Forslag til budsjett for skolen 2021:
Representant fra 3, klasse delte et stort ønske fra denne klassen om ikke å bli slått sammen med trinnet
under neste skoleår. De ønsker å være en egen klasse. Det settes derfor stor pris på at det er foreslått
fulldeling av alle klasser på barnetrinnet neste skoleår.
Det stilles spørsmålstegn til kulepunkt «Når det gjelder IKT har vi ikke lagt opp til en langsiktig plan. Det
som ligger inne er kun vedlikehold av det vi har»
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FAU lurer på om det stemmer at det ikke eksisterer en langsiktig plan for IKT utstyret skolen har? Som
foreldre har vi inntrykk av at skolens elevutstyr begynner å dra på årene. Burde det ikke foreligge en slik
plan eller en visjon?

5) Eventuelt
Representant fra et trinn delte et ønske fra deres trinn om at klassekontakt bør være ettårig
engasjement slik at det er lettere å ta oppgaven.
Det ble drøftet litt. Fordelen med toårig er at det blir litt mer kontinuitet i FAU, ulempen er selvsagt at
det føles litt tyngre å si ja. Det ble nevnt at vi som sitter i FAU fremsnakker det og informerer godt på
foreldremøtet når det skal velges ny. Man kan fremheve at det er fint å
ha klassekontakt og vara på plass, slik at man eventuelt kan dele på FAU møtene også.

15.11.20
Trude Solhaug, leder FAU
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