Protokoll fra FAU på Knappskog skule 11.06.2018
Tid: 11.juni, kl.18:30 - 21:00
Sted: Langedalen 38- Morland; hjemme hos Katrine

Tilstede: Katrine Fløisand, Aina Tillung, Elisabeth Morland, Laila Back, Roger Hammer, Vibeke
Liljegren og Julie Helle Moen
Beslutningsdyktig: Ja

SAKSLISTE
Sak nr. 19/2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden

REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER:
Sak nr. 06/2018 Leder orienterer om beslutningssaken fra forrige møte angående rekruttering av nye
medlemmer til FAU. Skoleåret 2018/2019 må det velges en ny representant fra 1.trinn og en fra
6.trinn. Det er om mulig ønskelig at det er noen med erfaring innen regnskap.

Sak nr. 31/2018 Leder orienterer om at det er gitt beskjed, både fra kommunen og skolen, om at det
ikke er lov til å grille på årets sommeravslutninger ved Knappskog skul grunnet brannfare.

Sak nr. 14/2018 17.maikomiteen har hatt et evalueringsmøte fra årets 17.mai feiring på Knappskog
skule. Det var mye positivt og komiteen hadde jobbet godt. Noen utfordringer var det og de som ble
nevnt var:
1) Komiteen kom sent igang (representanter til 17.maikomiteen må velges på høstens første
foreldremøte. Det er ønskelig at man kan ligge 1 år i forkant med valg av 17:maikomite). 2) Det var
dårlig loddsalg i år. Det kom forslag om bedre informasjon om hva loddsalget var til inntekt for (nye
uteleker på skoleplassen, utstyr til TL-leker osv). Loddbøkene er vanskelig å få inn igjen. Det kom
forslag om at det i forkant kom ut informasjon om at elevene må levere inn loddbøker med det som
er solgt- eller at foreldre må betale «ut» loddbøker som forsvinner/ ikke blir returnerte. 3) Det er blitt
laget en 5-årsavtale med korpset om å spille på skolen under 17.mai arrangement. Dette får de 5000
kr. for.

OPPFØLGINGSSAKER :
Sak nr. 22/2018 Leder har snakket med Fjell bustadstifting angående barn/elever på skolens tak. De
ville se nærmere på saken og ta det opp til ny vurdering. Det foreligger bilder av barn/elever på
taket. Leder vil ta saken opp igjen med Fjell bustadstifting.

Sak nr. 23/2018 Målform: Hvordan ivareta nynorskelevene. Da det ikke var kommet inn noen
konkrete spørsmål til dette FAU-møte, lar vi det fremdeles være mulig for FAU sine representanter å
stille spørsmål på FAU sin Facebook side.

BESLUTNINGSSAKER:
Sak nr. 25/2018 På SU-møte kom det inn ønske om en elevkveld i regi av FAU og TL- lederne. FAU
satt opp uke 42/43 som aktuelle uker for to slike kvelder. En kveld for elever i 1.-3.trinn og en kveld
for elever fra 4.-7.trinn. FAU representantene må hente inn foreldrevakter til disse arrangementene.

Sak nr. 26/2018 SU- møtet stilte også ønske om å ha kantine - med støtte fra FAU. Dette stiller FAU
seg støttende til. Det kom forslag om at et eventuelt overskudd gikk tilbake til FAU sine utlegg, og at
det resterende går til SFO.

Sak nr. 27/2018 FAU vil prøve å få til en temakveld i uke 45/46. Tema vil bli «nettmobbing». Vi vil
prøve å få en foredragsholder fra nærområdet. Det blir viktig at vi tidlig har satt en dato som blir
formidlet til foreldre ved skolen, slik at de kan halde av datoen.

Sak nr. 29/2018 Hvordan står skolen i forhold til å bli en dysleksivennlig skole? FAU representantene
kan stille spørsmål på FAU sin hjemmeside slik at vi kan skrevet et brev med spørsmål angående
skolens stilling til dette. Foldnes skule er kommunens første dysleksivennlige skule.

EVENTUELT:
Sak nr. 31/2018 Hvor blir det av gratisprinsippet når elever selv må legge ut for bussturer til
f.eks.besøk på Tranevågen ungdomsskule? Dersom familier har det vanskelig økonomisk så er det
ikke lett å legge ut penger for en busstur. Er dette noe skolen har tenkt på/diskutert?

Forslag til årsmøte i FAU er foreløpig satt til uke 38

☀

God sommer

