FAU Iglemyr skole

Side

Referat FAU 1-2015/2016
Til stede: Tanja Thorarensen, Bente Hegelstad, Mette K Haugvaldstad, Christian Asserson,
Hege Olsen, Ragnhild Richter, Charles Tjessem, May-Linda Hamm, Inger Johanne W Anda,
Sten Vidar Torp, Mari Rostrup Skogøy, Eli Ann Handeland, Ingunn Anda Haug.

Møte nr.

Ny rektor Gisle M Helbæk og Olav Fosså deltok på første del av møtet.
1-15/16

Ikke til stede: Annelene Pengerud

Møtedato 31.08.2015

Kl. 1900-2100

Sted
Iglemyr skole, personalrommet

Saksliste:
1. Skolen informerer
2. Eventuelt
Da det ikke er noen agenda til møtet er alle saker ført opp under eventuelt.
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Sak
Skolen informerer
Fungerende rektor Olav Fosså og påtroppende rektor Gisle Hagen Informerte om at skoleoppstart etter sommerferien har gått svært bra og det
er god stemning på skolen.

Ansvarlig
Info

Ny rektor begynner i sin stilling 24 september.
Leirskole er booket for årets kull.
Skolen har skrevet en høringsuttalelse til utbygging i Riaren og ber FAU
diskutere en eventuell involvering i saken.
Olav Fosså tar opp og gjør rede for skolen syn når det gjelder at det nå
er åpnet opp for at alle elevene kan sykle til skolen , uansett skoletrinn.
Han håper at FAU kan diskutere saken videre og redegjøre for sitt syn på
saken.
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Konstituering av FAU
Det ble valgt leder, nestleder, sekretær, representanter til 17 mai komite, åpent hus komite, SFO, og til trafikkpatrulje. Kasserer velges på neste FAU møte.
Leder: Christian Asserson (trinn 2)
Nestleder: May- Linda Hamm (trinn 4)
Sekretær: Sten Vidar Torp (trinn 5)
17 mai komite: Bente Hegelstad (trinn 1), Mette K Haugvaldstad (trinn
2), Inger Johanne W Anda (trinn 5).
Åpent hus: Hege Olsen ( trinn 3), Ragnhild Richter (trinn 3), Mari Rostrup
Skogøy (trinn 6), Tanja Thorarensen (trinn 1).
SFO: Tanja Thorarensen (trinn 1).
KFU: Charles Tjessem ( trinn 4).
Trafikkpatrulje: Eli Ann Handeland (trinn 7), Ingunn Anda Haug (trinn 7).

FAU
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Sak
Eventuelt
Endring i opplæringsloven åpner nå for at foreldre selv kan bestemme
hvorvidt deres barn kan sykle eller ikke til skolen. Skolen ber FAU drøfte
denne saken. Under drøftingen kommenteres det at skolen burde vært
tidligere ute med en slik oppfordring, men at FAU stiller seg bak forslaget til skolen og kommer til å legge ut en oppfordring om å la elevene
vente til 5 klasse om å sykle til skolen på skolens hjemmeside. Dette er
basert på trafikksituasjon, anbefalinger fra Trygg Trafikk og erfaringer
fra skolen.

Ansvarlig

FAU-leder

Dette er og en sak som det vil bli informert om på foreldremøtene på
hvert enkelt trinn.
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FAU ønsker å utarbeide en kort informasjonstekst som respektive FAU
kontakter kan bruke på foreldremøtene for å si hva FAU er og hvordan
foreldre tar kontakt med oss.
Påtroppende sekretær og påtroppende nestleder tar kontakt med tidligere sekretær og nestleder for å høre om det er noe som skal overleveres
til nytt FAU.

Neste mø
øte mandag 28 september 1900-2100 på
å personalrom på
å skolen.
Se egen møteinnkallelse.
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