Referat styremøte FAU
Dato: 9.mars 2010
Sted: Administrasjonen
Tilstede: Bjørn Heitmann, Arne Farup, Anne Marie Carolin,, Erik Lewin, Ove Arntsen, Bjørn
Inge Furnes og Hilde Ellingsen Tjønndal

1. Oppdatering fra administrasjonen om aktuelle saker v/Anne Marie
Elevtall
Etter vinterferien er det skrevet inn tolv nye elever i førsteklassene, nå er de totalt 75. Med
erfaring fra tidligere år er vi spent på utviklingen.
Anne Marie vil: 1. Avklare virkelig antall elever og deres behov (fremmedspråk) 2. Avklare
med Rønvik skole deres førsteklassekapasitet 3. Avklare med OK-avd/kommunen om videre
vei.
Salto
Ansvarlig for utleie av Salto, Barbro Johansen, har problemer med å få tilbake nøkler etter
utleie av lokalene til bursdager og lignende. Per i dag leveres nøklene ut på mandag (når det
er klubb) og skal leveres tilbake påfølgende mandag. FAU foreslår at det kan innføres
depositum for nøkkelen eller at det settes opp et nøkkelskap/en luke slik at nøkkelen kan
leveres umiddelbart etter leie. Bjørn tar saken med ansvarlig.
Byggesak
Fem millioner fra 2011-pengene er overført til 2010 for raskere å få gjort unna oppussing av
skolen. Sekskanten har høy prioritet. Nå legges teamrom og grupperom på barnetrinnet ut for
konkurrerende anbud. Arbeidsrom for lærerne og grupperom for elever i AB fløy 1.etasje skal
være ferdig før/etter påske.
Fellesskapet
Det jobbes fortsatt med saken om svømmehalltilbud for Fellesskapets sine elever.
”Flaskehalsen” er tilgangen til handicapgarderober, men det ser ut til at et mulig tidspunkt er
onsdager 08.30-10.00. Avklaring til uka.
2. Miljøundersøkelsen /Ove
Undersøkelsen som elevrådet ønsket er gjennomført. Resultatene for barnetrinnet er ikke
ferdig. På ungdomstrinnet er tallene akkurat lagt fram, og kan man se at det fins problemer
rundt mat/spising (spiser ikke frokost, har ikke med lunsj, slanking), motepress. Arbeidet med
undersøkelsen er ikke ferdig, men helsesøster er koblet inn.
3. 17.mai
Bjørn minner foreldrekontaktene på 3.trinnet om at de er ansvarlige for skolens 17.maiarrangement og at ”17.mai- permen” fins i administrasjonen.

4. Neste FAU
Neste ”Stor-FAU” er i april. Styret vil da forberede høstens Nattevandring.
Foreldrekontaktene til høstens 7.klasser vil bli bedt om at de allerede før sommerferien setter
opp vaktlister slik at nattevandringen kommer i gang ved skolestart og at en dermed
forebygger uro i skoleområdet.
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