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1. Referat fra SMU (Skolemiljøutvalget) møte 22.8.2017
Knut informerte fra møtet
2. Utarbeidelse av årshjul for FAU og samhandling med skolen
- Årsmøte 5. oktober 2017: FAU lager innkalling som sendes ut av skolens
administrasjon
- Møte med skoleledelsen på vår-mai/siste møte før sommerferie (FAU, rektor,
inspektører og sosiallærer)
Rektor tar med forslag fra FAU til vurdering av skoleledelsen.
3. Valg av flere styremedlemmer i FAU
FAU foreslår at vår leder deltar på høstens foreldremøter i 8. klasse for å informere om hva
FAU arbeider med. Etter disse møtene er det de nyvalgte kontaktforeldre som har ansvar
for å melde inn to nye medlemmer som blir representanter i FAU, den ene for ett år og
den andre for to år.
4. FAU ønsker bedre kontakt med foreldre og tettere samarbeid mellom foreldre
og skole
FAU vil gjøre dette med å:
- Opprette «et foreldrehjørne» på foreldremøte. Dette skal være et treffpunkt på ca. 15
min, hvor foreldre kan diskutere tema som omhandler klassen eller skolen.
«Foreldrehjørnet» kan også være et bindeledd mellom FAU og foreldrene ved at
klassekontaktene gir informasjon eller legger fram tema som FAU ønsker å ta opp med
klassene og motsatt. Klassekontaktene har ansvar for å lede «foreldrehjørnet».
- Foreslå retningslinjer for klassekontakter / legge til rette slik at foreldre og elever blir
mer kjent med hverandre: FAU anbefaler at kontaktforeldre i 8. klasse arrangerer et
sosialt arrangement på høsten slik at elever og foreldre skal bli bedre kjent. FAU
anbefaler videre at kontaktforeldre i 9. klasse arrangerer noe sosialt for elevene, eks.
overnatting på skolen. Dette som tiltak for å styrke klassemiljøet og forebygge
mobbing.

Møtereferat
-

Opprette faste møter med FAU og klassekontaktene
Bruke foreldremøter også til refleksjonstid og ikke bare informasjon. Bakgrunnen for
forslaget er at foreldremøter er en av de få mulighetene foreldrene har til å bli litt
bedre kjent med hverandre. Dette er også en del av det å forebygge mot mobbing.
Enkelte viktige tema når man bedre med refleksjon, og under refleksjon kan man
oppleve at man får «nye» tanker som kan styrke foreldrerollen. Foreldremøter med
refleksjoner og økt fokus på å skape rammer for å bli bedre kjent kan kanskje gjøre at
flere møter opp på dem.
- Synliggjøre informasjon fra FAU på ungdomsskolens hjemmeside, under råd og utvalg
5. Kantinedrift
FAU er i sluttfasen med å jobbe frem et tilbud på salg av rimelige bagetter på tirsdager,
samtidig som skolen er i sluttfasen av å tilby et lunsj-tilbud på torsdager.
6. Gjensidigestiftelsen utlyser midler og oppfordrer til søknad
Leder i FAU og rektor ser på saken frem til neste møte
7. Eventuelt
Neste møte / Årsmøte i FAU blir den 5. oktober klokka 19.00.
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