Referat FAU møte 2.oktober 2018
Klasse

Deltatt

1A
1B

X
X

1C
2A
2B

X
X
X

2C

X

3A
3B
3C
4A
4B

x
x
X

4C
5A
5B
6A
6B
6C
7A
7B

X
X

7C
Rektor
Ass.
rektor

X
X
X

X
X
X
X

Navn:

Epost

Telefon

Verv/gruppe

Åse Ragnhild Brokka
Håvard HosgstadErikstein
Christian Kjuus
Tine Schia
Vara: Marlene H
Sørlie
Lars Jørum
Sandra S Sas

Aasra-b@online.no
H_hogstad@hotmail.com

957 25 059
976 92 800

SFO/ leikeplass

kjuusern@gmail.com
tine@sras.no
Mts91@live.no
Lars.jorum@gmail.com

918 79 329
911 20 170

rsoslo@hotmail.com

472 86 512

Tore Presterud Astad
Brita Iversen
Åse Ragnhild Brokka
Mari Torvik Heian
Vara: Camilla Østerli
for
Gry Anine Strøm
Dag Tore Vikane
Anette Jakobsen
Marie Hynne
Ruth D Haugland
Marianne Strandberg
Nina Kaasa
Astrid Staurheim
Ann Cathrin H
Andersen
Hege Therese Slaata
Gyrid Kvaale
Anlaug Aase Cowles

toreastad@gmail.com
britaiver@gmail.com
Aasra-b@online.no
heian@tmforsk.no
cnilse@online.no

915 21 241
957 25 059
415 46 241
932 61 318

SFO/ leikeplass

Dagtore.vikane@gmail.com
anettejakobsen@hotmail.com
mariehynne@yahoo.no
ruth.d.haugland@gmail.com
marianne@nenett.no
ninakaasa@yahoo.no
astaurh@online.no
grisebusten@yahoo.no

911 04 636
458 02 515
957 31 761
918 10 157
913 95 932
451 37 337
952 84 828
918 52 368

leikeplass

93221528

Leder
Utvidet
skoledag
Utvidet
skoledag

SFO

leikeplass
leikeplass
SFO

Sudbo05@gmail.com
911 75 879
Gyrid.kvaale@bo.kommune.no
35059452
AnlaugAase.Cowles@bo.kommune.no

Sak 01-2018/19 Godkjenning av referat, godkjent.
ikke alle har fått tilsendt forrige ref, Tine sender ut sammen med dette referatet.
Sak 02 – 2018/19: Valg – ingen på valg i år.
Ordensregler. Gyrid tar opp et spørsmål om hva vi mener om smartklokker. Dette er ikke nevnt i
ordensreglementet. Gyrid foreslår at det gjelder samme regler for smartklokker som for
mobiltelefon. Generell info: Det er en stor skole nå. Det er snart oppe i maks antall elever som skolen
er bygd for. Det er travle tider men det har likevel vært en rolig oppstart. Har hatt BLIMEarrangement med 425 elever i Gygrestolen + lærere. Det nærmer seg en smerteterskel.
Det er ellers en bokmål/nynorsk-sak ved skolen som skolen bruker mye ressurser nå. Skolen er i
dialog med fylkeskommen og satser på at de følger lovverket. Skolen setter opp klasser med
bakgrunn i mange behov og det er utfordrende å ta mange målhensyn.

Sak 03 – 2018/2019 Hjertesoneprosjektet videreføres med ny kampanje.
Sak 04 – 2018/2019 – Lengre skoledag/matpause
Sak fra 2016/2017 der det var forslag fra FAU og Bø skule om å utvide skoledagen til kl 14 hver dag
bortsett fra fra fredag Dette var kommunen positiv til hvis Folkestad skole……. Med mat i
undervisningstida blir det brukt 2,5 timer av undervisningstida i uka til spising …
Nytt forslag blir 2 lengre pauser på 20 minutter og en matpause ca kl 11 på ca 20 min. Busselskapet
kan få til en løsning med lenger skoledag fra ca 1. januar og en kan da får mer tid til matpauser. Dette
avhenger også av økonomiske bevilgninger. Det vil øke utgifter til assistenter i skoletid men det vil bli
noe rimeligere skoleskyss pga mindre mellomskyss. Skolen vil evaluere opplegget og prøve å finne
bedre løsninger. Informasjon vil komme fra skolen hvis nye opplegg kommer. En ny gruppe i FAU vil
jobbe videre med denne saken.
Elevundersøkelsen blir presentert på neste SMU-møte. Det vil også bli ny elevundersøkelse etter jul.
Sak 05 – 2018/2019 Uteområde.
Det er søkt midler til uteområdet, det er mottatt neste 100.000,- men vi mangler penger og rektor
må be kommunen om midler/ få det inn i årets budsjette. Skolen trenger beløp fra FAU på hvor mye
det ønskes før saken behandles.
Sak 06 – 2018/2019 Utvidelse av SFO-tilbudet – Gruppe 2
Sak 07 – 2018/2019
Overbygget område ved platting/inngang til SFO, overbygget sandkasse, gapahuk. Dette er en sak fra
SFO. De erfarer at det i sommer var veldig varmt og de manglet skyggeplasser. Dette kan være til
bruk både til Liv og Røre – aktiviteter, uteskole osv. Tips om at det evt finnes en markise i Folkestad
som ikke er i bruk som kanskje kan brukes.
Sak 08 – 2018/19: Hallo venn
FAU har ansvar for å stille med 3 frivillige fra hvert trinn 31. oktober. Lønn til frivillige er pølse, brus
og kaffe. Tine sender ut Epost til alle om dette. FAU-representantene distribuerer videre til alle
klasser. Meld fra til Nina Kåsa seines uka før Hallo venn.
Sak 09 – 2018/2019 – 17.-mai. Stoltraller til å frakte stoler fra gymsalen til plassen. Det finnes traller,
ellers kan FAU kjøpe stoltraller til dette. Skolen kjøper inn sammenleggbare bord til bruk på
arrangement.
Sak 10 – 2018/2019 . Økonomi
Klassekasser, Vipps. Tine lager et forslag til neste møte.
Sak 11 – 2018/2019. Eventuelt, svømmeopplæring
Foreldre som har bekymring for lite svømmeopplæring. FAU ber om at Gyrid redegjør for
svømmeopplæring på neste FAU-møte for å få klarhet i dette. Ansvar: TIne

Neste møte for FAU blir 28. November.
Ref: Håvard Hosgstad-Erikstein

