REFERAT FAU møte 27.02.2019
Sak 20– 2018/19: Godkjenning av møtereferat – Tine
Sak 21 – 2018/2019 – OPPFØLGING AV SAK: Lengre skoledag/matpause- Gyrid
Gyrid forteller at vi er tilbake til matpause kl 10.20 som varer ca 20 minutter. Sparer inn et
kvarter med denne løsningen og ungene virker mere opplagte etter matpausen. Lærerne er
fornøyde.
Angående utvidelse av skoledagen til kl 13 på onsdager: Busskyssen kl 13 på onsdager går
fint ift Folkestad Skule. Det er penger det står på. Koster litt ekstra å utvide til kl 13 ifølge
Gyrid. Kommunen vil ikke betale dette. På Folkestad skule ble forslaget om utvidet skuledag
avvist av foreldrene fordi de ikke var informert om dette i forkant. FAU på Bø Skule derimot
ønsker dette sterkt. Beate Darrud i Bø Kommune bestemmer over dette. Nina Kåsa tar
kontakt med henne på nytt. Vi skal be om skriftlig svar.
Sak 22 – 2018/19: OPPFØLGING AV SAK: svømmeopplæring - Gyrid
Planen for Bø Skule er endret ift det nye regelverket. Pga at Gullbring var stengt i våren i fjor
hang Bø skule litt etter men dette er tatt inn igjen i høsten. Vi i FAU ønsker mere
bevisstgjøring til foreldrene om dette.
Sak 23 – 2018/19: OPPFØLGING AV SAK: Uteområd og dugnad/ sykkelstativ – gruppe 1
Gyrid satt opp kr 300.000 i budsjettet til uteområdet. FAU har kr 60.000 på kontoen. Fra
lokal sparebanken har vi fått kr 30.000 pluss Sparebankstiftelsen har gitt oss gavebrev på kr
50.000,- som går ut i april. Ansvarlig lekegruppen skal, sammen med Gyrid, bestille
lekeapparater og etter levering skal det lages en sak ut av dette i media. 😊
Tine sender purringsmail til Sindre Flø i kommunen for å minne han på nye sykkelstativer.
5 millioner i budsjettet er satt av til en ny barnebasen, oppussing av forskjellige deler på
skulen og uteområdet. Skulle egentlig har vært ferdig i 2018. Forventningene er at dette skal
skje i år.
Sak 24 – 2018/19: OPPFØLGING AV SAK: Utvidelsen av SFO – Nina/Tine
Oppstarten av det nye SFO tilbudet for hele Midt-Telemark kommune er 1. august 2019.
Sak 25 – 2018/19: OPPFØLGING AV SAK: økonomi – Tine
Tine har skrevet Tips og Ideer for Klassekassene for alle foreldrene med info om bankkonto
og dugnad. Dette skal taes opp på klassemøtene i våren.
I Sauherad betaler kommunen leirskolen. Forslag om at FAU på Bø Skule skal jobbe mere
aktiv for å få det gratis i Bø også. Dette skjer nok ikke i år, men kanskje året etter….. Vi lager
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en ny sak om dette til høsten. Gyrid sjekker om dette kommer på høring eller ikke. Vi er alle
enige om at vi ønsker at Bø kommune skal betale leirskolen i fremtiden.
Sak 26 – 2018/19: Eventuelt
Info om arbeidspakken fra Gyrid: der er utlyst 2 nyopprettete fulltidsstillinger som
assisterende rektor. Anlaug blir den nye rektoren fra august av. Gyrid skal bli værende på Bø
Skule i en ny rolle.
Skolene i Norge har blitt testet i forskjellige skolefag og Norge ligger generelt godt an på
verdensbasis i fag som natur og matte. Vi har betydelig godt opp siden 2015.
Skoleutviklingsprosjektet er i gang. Et prosjekt som går over flere år. Skolene må jobbe
sammen på tvers for å sette sammen en felles plan og får penger til dette prosjektet.
Klasserommene skal bli mer like og lærerne skal få bedre oppfølging.
Til neste gang skal Tine arrangere et møte med ledere og nestledere fra FAU Folkestad og
FAU Sauherad for å få frem et samarbeid ifm sammenslåing av kommunene.

Referent: Sandra Langeveld Sas
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