Referat fra FAU-møte for Granly skole 10.03.2021
kl 19- 20.30 på Skype
Til stede: Benedikte Askjer, Øyvind Haram, Erlend Bringsli, Eirill Tyvand, Helen S Andersen, Sølvi
Bettum, Natalie Lidal, Tor Einar Lund, Terese Ranek
Ikke møtt: Øystein Olsen 7.trinn, Rina Husby 8A
Sak 6/21 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Godkjent uten merknader.
Sak 5/21 manglende nestleder FAU
Undertegnede utarbeider en tekst som kan deles på alle trinnenes Facebook grupper.
Sak 7/21 Saker til neste Skolestyremøte
Undertegnede informerte kort om sakslisten til kommende skolestyremøte.
Gjennomgang av ordensregler. Orienterte om at det ville komme noen endringer i ordlyden på
ordensreglementet snart.
Orienterte om endringene i inntaksreglementet.
Orienterte om at det er iverksatt arbeid med nye nettsider for skolen.

Sak 8/21 Dugnad
Orienterte om ønsker fra vaktmester for vår-dugnaden og delegerte dette til klassekontakter i
8. trinn som har ansvaret for å avholde dugnaden.
Sak 9/21 Hvor finner vi FAU referater?
Det er blitt etterspurt hvor foresatte kan finne FAU referatene. FAU vedtok at referat sendes
fortløpende på epost til alle foresatte via Visma. Kontorpersonalet på skolen har sagt seg villig
til å gjøre dette.
Sak 10/21 17. mai
Undertegnede var på et digitalt møte arrangert av Tønsberg kommune i slutten av mars. I
hovedsak inneholdt møtet erfaringsutvekslinger fra i fjor mellom de ulike korpsene i
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kommunen. Leder av 17.mai komiteen hadde dessverre lite konkret å komme med da de ikke
vet hvordan smittetrykket og covid-19 situasjonen ser ut i midten av mai. Dette var jo i mars.
De skulle komme tilbake med mer informasjon når det nærmet seg. De antok/tippet at det vil
arte seg ganske likt som i fjor. Det eneste de kunne slå fast var at det ikke ble noe barnetog i
byen i år heller. De oppfordret oss til å være kreative.
6. klasse er ansvarlige for 17.mai arrangementet og oppfordres til å være litt kreative. FAU kan
bidra økonomisk.
Sak 11/21 Sukker og søtsaker i skoletiden
Det er kommet en henvendelse til FAU om at det oppleves som at det er mye sukker og
søtsaker i skoletiden. Flere foreldre i FAU kunne si seg enig i det. Primært gjaldt dette foreldre
på 5-10 trinn.
Vi forstår at det for lærere er enkelt å belønne med noe godt. Det er mye læring i å bake så vi
forstår at elever som er med assistent noen timer baker og gleder klassen sin med noe godt å
spise. Det kommer også tilbakemelding om at når ulike grupper er hos miljøarbeider vanker det
stadig kjeks eller annet. Til sommer og juleavslutninger har det vært lov å ha med godteri for
opp til 50 kr, det er mye. Man trenger ikke å ha med kakao og kjeks fordi man skal på skøyter i
gymtimen.
FAU lager en henvendelse til skolen om dette og håper at det blir litt mindre søtsaker i
skoletiden fremover.
NESTE MØTE 28.04 kl 19.00. Innkalling kommer et par dager før.

18.04.21 Trude Solhaug
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