Referat fra FORELDRENES ARBEIDSUTVALG
Tenor skole skoleåret 2015/2016
FORMÅL FAU-MØTE
MØTE
5.11.15 kl 18:30

MØTE NR.:
3 - 15/16
NESTE MØTE:

12.01.16 kl 18:30

Marcela Teresa Bakken (2.trinn/ leder) REFERENT:
Birgitte Løes
Anders Lavèn (7.trinn) fra kl 19:30
Hege Dramstad (6.trinn) EKFU 18:00,
FAU fra kl 19:20;
Anne Ørka (5.trinn) for Bente Ekre
Birgitte Løes (4.trinn)
Ragnhild Olsen (2.trinn),
Evy Kristine Teig (1.trinn) EKFU 18:00,
FAU fra kl 19:20
FORFALL Nina Aas (3. trinn); Bjørnar Bye
FRAVÆR
REF. TIL Deltagerne på møtet + de som kunne deltatt
PUNKT
OPPFØLGING
Referat fra forrige møte
1
Ventet med saken til kl 19.30. FAU vedtok små endringer i sakene 3, Hege: ref som
1.1
5 og 10. Referatet fra 13.10 ble godkjent med disse endringene
skal publiseres
TIL
STEDE

Saken om dugnad gis en annen ordlyd i referatet som publiseres,
FAU godkjente et forslag som var forberedt til møtet.
Saker som ble tatt opp

2

Person/tidsfrist

Aktivitetskvelder:
Referat: Skolekorpset ønsket kun en kake fra 7. trinn til
Høstkonserten mandag 2. november. Marcela, Evy og Ragnhild
var der, det var mye folk på Huset men plass til flere!
Anders leverte
Vedtak:
Neste aktivitetskveld: 25. november, tema: refleks/mørke; 3 og Nina, Jørn og
4 trinn: Jørn Johansen har ansvaret for 4. trinn. Marcela minner foresatte i 3. og
Nina om a) å delegere til foresatte på sitt trinn + b) kjøpe inn 4. trinn.
materiell og sende kvittering Karin Nilsen i forhold til midler
til trafikksikkerhet (2000,-).
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Vårens aktivitetskvelder:
1 og 2 trinn: 3. februar 2016, tema: karneval

Evy og
Ragnhild

5 og 6 trinn: 2. mars 2016, velger selv tema

Hege og Bente

Lapper om aktivitetskveldene bør sendes ut 1-2 uker før!

Klassekontakt

Konstituering av nytt FAU:

Forslaget ble drøftet 13.10 men vedtak utsatt til 5.11.
Forslag
Nestleder: Evnt. Nina:
Sekretær Birgite

Kasserer: evnt. Anders
EKFU sammen med leder: fortsat ege.
SU –representant – Ragnhild
Vara SU – Bente
Vara EKFU-Evy
Vedtak
Nestleder: Nina:
Sekretær Birgite
Kasserer: Anders
EKFU sammen med leder: ege.
SU –representant – Ragnhild
Vara SU – Bente
Vara EKFU-Evy
Bankkonto og fullmakter overføres tl Anders og Marcela omgående. Anders

4.

Økonomi i FAU
 FAU utarbeidet retningslinjer i 2013/2014, sist vedtatt
11.5.15. Søknader sendes før 10.10 eller 10.02. Det har
ikke kommet inn søknader i høst.
 Tre søknader ble behandlet i FAU i 2014/2015, hvordan
er de øvrige midlene blitt vedtatt og utbetalt?
 Marcela har satt opp en oversikt over det hun har fått
inn muntlig og skriftlig av rapporter/kunnskap om
pengebruk på de ulike trinnene og andre aktiviteter
FAU har gitt tilskudd til
 Hvor mye midler mangler vi oversikt over?
 Pr hvilken dato foreligger forrige årsmøtegodkjente
regnskap?
Vedtak:
 Anders skaffer rapport fra 6. trinn 2014/2015
Anders
 Hege mailer Bjørnar og etterspør utgifter for
Kongsbergturen for 5. trinn 2014/2015, Hege søkte
Hege
ikke, skolen må ha søkt utenom foreldrekontakten.
 Nina skaffer rapport for 2. trinn 2014/2015
 Økonomisk oversikt skal foreligge som sak på hvert
Nina
FAU-møte.
 Marcela, Nina og Anders frambringer regnskap.
Anders
 Utbetalinger over kr 2000,- krever to signaturer;
kasserer og leder.

5.

TL – utstyr og pengebruk:
Saken ble tatt opp 13.10, FAU må vite om TL har fått utbetalt
kr18.000,- eller ikke, disse midlene skal ha gått til utstyr.
Bjørnar mente 18.000,- var utbetalt og det stemmer med det
Geir sa på møter før sommeren. Nina skulle sjekke ut fakta til i Nina/Anders
dag, men har forfall.

TL ble satt i gang som et tiltak for å bedre elevmiljøet ved
skolen. Elevundersøkelsen dette skoleåret vil kunne svare på
om tallene er endret. Skolen skal årlig skrive en
kvalitetsvurderingsrapport.
FAU har fått en henvendelse fra skolen om FAU kan evaluere
TL. FAU har imidlertid ingen forutsetninger for å evaluere TL.
Det vi hører fra egne barn er subjektivt og tilfeldig, men vi har
våre inntrykk av utfordringer skolen må gripe tak i for at TL
skal fungere for å skape gode relasjoner og ikke konflikter.
Vedtak: FAU mener det er skolens oppgave å evaluere TL og
se det i sammenheng med elevundersøkelsen og den årlige
Marcela sender
kvalitetsvurderingsrapporten. FAU imøteser skolens evaluering brev til Bjørnar
av TL og vil behandle saken på et senere møte.
5.
Ansvarsfordeling mellom FAU-medlemmer og de andre
klassekontaktene:
FAU har utarbeidet et forslag ut fra noen års erfaring med fordeling
av oppgaver som løses av foreldre.
Vedtak: Forslaget vedtas og sendes ut til alle FAU-representantene
Marcela
som sender sin klassekontakt.

6.

Skolekantine:
Marcela hadde laget forslag til brev ut fra diskusjoner 13.10,
FAU føyde til et par punkter i brevet.
Vedtak: Marcela sender brev til skolen og elevrådet.

7.

Marcela

Permer - Juletrefester:
FAU har utarbeidet et nyt forslag tl ordninger for festene. Skolen
involveres noe mer og arbeidsfordelingen mellom trinnene er mer
reterdig fordelt. ensikten er å få en bedre organisering mtp
struktur og mer td tl sosialt samvær: aktviteter for barna (Slekta,
Tyven Tyven, Gammal tante, Per Sjuspring m.f.. og prat for de
voksne. FAU vurderer å ha loddsalg 11.12 (besteforeldre..
Avventer tlbakemelding om «kantna» kan servere kafe.

Vedtak: Forslaget drøftes så snart som mulig med skolen
gjennom et møte mellom FAUs leder og rektor.

Marcela

8.

Permer - hvem gjør hva når og hvordan?
Tidligere års erfaringer skal inn i permene. NB! 17. mai får
ny organisering på Tenor i 2016 med mer tid til leiker og
sosialt samvær da vi ikke skal gå på Edwin Ruud noen år
framover. Geir har tatt saken inn til EKFU om rullering
mellom skolene mtp hvem som går i tog der.
Vedtak:
Tidsfrist for å ha permen ferdig: 1. mars 2016. Hvert FAUmedlem ordner en erfaringsperm for det trinnet man er på
dette skoleåret. Permene leveres til rektor når man er ferdig
som foreldrekontakt. Nye FAU-medlemmer henter sitt trinns
perm før første FAU-møte i august.

9.

Referat fra kommunalt møte 5. november
Hege og Evy refererte fra kveldens kommunestyremøte.
Ernst & Young har sett på kommunens økonomi.
Sammenliknet med liknende kommuner og ulike
tjenesteområder men har ikke sett på kvalitet v tjenestene
eller sammenslåing av skolene.
EKFU skal lage uttalelse på mandag. FAU får info senere.

10.

Anders, Evy,
Ragnhild,
Bente, Birgitte,
Hege og Nina

Trafikksikkerhet
 Fremdeles farlige situasjoner rett utenfor
 Forslag til merking av asfalt

Marcela eller
Hege følger opp
Birgitte

Saken er utsatt til et møte der Bjørnar deltar.
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Neste møte: 12. januar



FAUs økonomi



Evaluering av elevundersøkelsen



Trafikksikkerhet



Orienteringssaker: fra foreldrekonferansen og
drøfinger fra EKFU-møtet (dette må vi jobbe litt
med)



Eventuelt

Marcela, Nina

