Referat fra FAU-møte 5.jan 2021
Tilstede:
May og Ingelill (8a, Elisabeth (8b) og Anita og Henning (8c).
Anette Sand (9a), Svein Sandvik (9b) og Knut Fremstad (9c).
Lill Katrin og Elin Sveen (10a), Ken og Erle (10B) og Kai (10c).
Tony (rektor og referent).

Sak 1. SLUS er på smittevernsnivå rødt.
-Informasjon om hvordan skoledagen er for trinnene våre ble gitt. I perioden fra 5.jan til
18.jan får alle trinnene 3.dager hver på skolen, og 6.dager hjemmeskole gjennom Teams.
-FAU synes dette var et riktig tiltak slik situasjonen nå er. Skolen har fokus på at alle elever
skal ha utbytte av undervisningen uavhengig om den blir gitt på skole eller gjennom Teams.
-Skolen vurderer fortløpende behov som dukker opp, og planlegger for at dette kan bli en
lengre periode en det det er lagt opp til.

Sak 2. Elevundersøkelsen og nasjonale prøver
-Denne saken settes opp på nytt i møte 2.feb, der det gjennomgås og brukes noe tid på
denne. Samt gjennomgang av ordensreglementet ved skolen. Her er tre elever invitert fra
SMU. De vil også ta opp sak om uro på bussene til og fra skolene.

Sak 3. Gjennomgang av § 9a, og modellen som brukes ved mobbesaker.
-Denne blir gjennomgått på møte 2.feb.

Sak 4. Rask gjennomgang av IST
-Denne saken blir gjennomgått på møte 2.feb.

Sak 5. 10.klasseavslutning
-Blir sak på møte 2.feb

Sak 6. Evaluering av yrkesveiledning som har blitt gitt til 10.trinn

-Blir sak på møte 2.feb

Sak 7. 8.trinn til høsten og ressurser
-Blir sak på møte 2.feb

Sak 8. Trafikk situasjon og strøing av vei/gangbane
-Liten infosak på neste møte.

Sak 9. Hvordan kan FAU jobbe med klassemiljøprosjektet og jobbe forebyggende og spesifikk mot
mobbing?
-Sak på neste møte.

Sak 10. Nytt møte:

2.feb. kl.18.00.
Første som står oppført på liste møter fysisk opp på skolen og da i auditoriet, og de som står oppført
som nummer to på listen, deltar via Teams.

Referent: Tony

Saksliste 2.feb 2020

Sak 1. Kort info om skolestatus (rektor og elever)
Sak 2. Elevundersøkelsen og nasjonale prøver.
-Her er tre elever invitert fra SMU. De vil også ta opp sak om uro på bussene til og fra skolene.
Sak 3. Gjennomgang av § 9a, og modellen som brukes ved mobbesaker.
Sak 4. Rask gjennomgang av IST.
Sak 5. 10.klasseavslutning.
Sak 6. Evaluering av yrkesveiledning som har blitt gitt til 10.trinn.
Sak 7. 8.trinn til høsten og ressurser.
Sak 8. Innkomne saker og eventuelt.

