Til:
Foreldre på Knappskog skule
Knappskog, 18.10.17

ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET PÅ KNAPPSKOG SKULE
17.oktober inviterte FAU til årsmøte i foreldrerådet på Knappskog Skule. Dessverre var
oppmøtet så tynt at vi ikke så noen annen utvei enn å utsette og finne en annen dato for et nytt
møte. FAU forsøker derfor igjen, og inviterer til årsmøte onsdag 8.november 2017, kl. 19.00
på skolen.
Vi foreldre og foresatte har sammen med skolen, en av verdens viktigste oppgaver – vi skal
sørge for at barna våre er utdannet og godt rustet til å møte denne verdens gleder, hverdager
og utfordringer. For å lykkes med denne oppgaven, er det viktig at samarbeidet mellom hjem
og skole fungerer så godt som mulig. Dette gjelder både mellom skole og det enkelte hjem, og
mellom foreldregruppen og skolen på et overordnet nivå. Her har FAU en viktig oppgave.
Jevnlig informeres FAU fra skolens ledelse om ting som skjer, pågående program, særlige
utfordringer, osv, og representanter fra FAU representerer foreldrene i skolens
samarbeidsutvalg (SU) hvor viktige ting diskuteres og besluttes. Alt dette i samarbeid mellom
skolens ledelse, lærere, SFO, elevråd og FAU.
I tillegg til å jobbe med og for et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og skole, forvalter
FAU en del penger (overskudd fra 17.mai feiringen) som brukes på gode og miljøfremmende
tiltak for elevene på skolen. Penger brukes blant annet på skolefrukt, trivselslederprogrammet
(TL), støtte til klasser, innkjøp av leker og utstyr for elevene og støtte til SFO.
Representantene i FAU er klar over det store ansvaret som ligger i denne oppgaven, og gjør
sitt beste for å forvalte midlene til beste for alle elever på skolen.
De siste årene har det vært vanskelig å få foreldre til å stille på årsmøte, og til å ta på seg
oppgaven med å sitte i FAU. Dette året er det flere av oss som går ut av FAU og det er behov
for at andre tar stafettpinnen videre. FAU legger derfor på årsmøte frem forslag til nye
vedtekter hvor FAU på Knappskog skule velges ved at hver klasse velger sin representant i
FAU. Disse vil så konstituere seg selv.
Jeg har fått være i FAU og lede dette arbeidet de siste 4 årene. Det har vært spennende år hvor
vi har vært med å få på plass viktige ting til beste for barna våre. Jeg er glad for at det har vært
engasjerte foreldre/foresatte som har gitt av sitt engasjement i dette arbeidet. En særlig takk til
dere! Og, jeg er stolt av at vi har en god skole her på Knappskog, og et godt samarbeid
mellom FAU og skolen. Nå skal jeg også gi stafettpinnen videre. Så håper jeg det er noen av
dere som ønsker å ta dette arbeidet videre. Du får en unik mulighet til å påvirke, du får
innblikk i skolens daglige liv, og du får være med å gjøre en forskjell for elevene på skolen
vår.
Ønsker deg velkommen til årsmøte på Knappskog skole onsdag 8.november 2017!
Med vennlig hilsen
Jan Tommy Fosse
FAU-leiar, Knappskog skule

