REFERAT FAU møte 29.05.2019
Kl. Representant

deltok

Kl.

Representant

deltok

1A Aase Ragnhild Brokka

x

6A

Ruth D. Haugland

x

6B

Marianne Strandberg

1B Håvard Hogstad-Erikstein
1C Christian Kjuus

x

6C

Nina Kaasa

x

2A Tine Margit Schia

x

7A

Astrid Staurheim

x

2B Lars Jørum

x

7B

Ann Cathrin H. Andersen

x

2C Sandra Langeveld Sas

x

7C

Hege Therese Slaatta

x

3A Tore Prestrud Astad

x

Anlaug

x

3B Brita Iversen

x

6A

Ruth D. Haugland

x

3C Christine Hvitsand

x

6B

Marianne Strandberg

4A Mari Torvik Heian

x

6C

Nina Kaasa

x

7A

Astrid Staurheim

x

7B

Ann Cathrin H. Andersen

x

7C

Hege Therese Slaatta

x

Anlaug Aase Cowles

x

4B Gry Anine Strøm
4C Dag Tore Vikane

x

5A Anette Jakobsen
5B Marie Hynne

x

Sak 27– 2018/19: Godkjenning av møtereferat – Tine
OK.
Sak 28 – 2018/2019 – OPPFØLGING AV SAK: Lengre skoledag/matpause- Gyrid
Lenger skoledag er nå bestemt med oppstart til august. Foreldre er informert via ukeplaner,
og skriv ligger også ute på hjemmesida. Undervisningstiden er ikke endret, men det er blitt
bedre tid til mat/pauser.
Ass. rektor kom med skryt til FAU for innsatsen.
FAU etterspør et skriv til heimane.
Sak 29 – 2018/19: OPPFØLGING AV SAK: innkjøp av ute-lekeap. – gruppe 1
Lekeapparat er kjøpt og betalt og ventes i disse dager. Det vil bli dugnad blant foreldrene for
å montere/sette opp. Vaktmester blir arbeidsleder. Vi holder av 11., 12., 17. og 18. juni og
henter inn foreldre fra trinnet. Arbeidsgruppa er på saken.
Vi kontakter avisa til høsten når alt er oppe og elevene er tilbake på plass.

Sak 30 – 2018/19: Dysleksivennlig skole – Brita
FAU ble informert om sertifiseringen dysleksivennlig skole. Dette kan man lese mer om på
dysleksinorge.no FAU lurer på om skolen har vurdert denne ordningen, eller hvordan de
arbeider med denne problematikken?
Sak 31 – 2018/19: 17 mai, oppsummering av hvordan dagen gikk
Gode tilbakemeldinger. Vi gikk tomt for lapskaus kl 13.00, så det bør kanskje bestilles noe
mer til neste år. Det er også viktig å tenke på porsjonsstørrelsen. 400 premier gikk med. Gikk
litt bedre økonomisk i år enn i fjor. Gullbring var ingen trussel.
Ruth gir bort en liten fryser som kan være på kjøkkenet under 17.mai. Den må settes opp
16.mai slik at den blir kald.
Bør 17.mai permen digitaliseres? Neste års 5.klasse får utfordringen.
17.mai toget. Bør det vurderes om foreldre skal gå med i toget, eller om det kun skal være
klassekontaktene. Toget oppleves litt langt og uoversiktlig.
Sak 32 – 2018/19: Møteplan neste år
Møteplan faste uker: 39/48/7/22 – 2019/2020: 25. september/27. november/12. februar/27. mai

Sak 33 – 2018/19: Eventuelt
SMU- Det blir et møte tidlig høst. Gyrid tar det møte, selv om Anlaug har tatt over rektorstolen.
Barnevakten.no. Bø skole skal inn i et opplegg knyttet til dette. Dette er særlig knyttet mot 1 og 4.
trinn, og rettet mot foreldre.
YOLO -appen. Skolen oppfordrer foreldrene til å sjekke elevene sine mobiler for denne appen. Det er
elever på skolen som bruker denne appen til ugreie aktiviteter.
AUF-lederne på Bø, Folkestad og Sauherad tar et møte til høsten.
Det er ansatt to nye ass. rektorer Ruth Olaug Telnes og Karl Erik Storm.

Referent:
Marie Hynne

