Referat fra FAU-møte 06.02.2018

Til stede: Knut Solhaug, Silje Ludvigsen, Ann Kristin Dybhavn, Mari Aasen, Knut Fremstad, Morten
Hagenborg, Arild Megrund, Ingelill Vangen, Monica Amlien Rønningen, Unni Hornslien Leirhol, Rita
Finstuen, Lars Jansen, og Kristine Raa
Forfall: Lene Femtehjel

Sak 1/2018: Rusfritt arrangement
Etter den offisielle avslutningen for 10. trinn på skolen, arrangeres et rusfritt arrangement i regi av
FAU. Foreldrene har ansvar for premier/sponsorer og foreldrene på 9. trinn er vakter på grendehuset
(3 vakter fra hver klasse). Scooter finansieres av SLT. Arrangementet har stor oppslutning og blir i år
21. juni (kl 22-01).
Det finnes en perm med dokumentasjon, slik at det er lett å følge opp hvilke aktiviteter som skal
gjøres hvert år.
Det ble utnevnt en arrangementkomité: Silje, Knut F, Ingelill, Mari og Rita. Silje sender ut informasjon
over oppgaver som skal utføres.

Sak 2/2018: Foreløpige resultater fra elevundersøkelsen
Knut Solhaug orienterte om foreløpige resultater. Det kan se ut som om 8. og 9. trinn trives noe
bedre enn før. God støtte fra hjemmefra og på skolen. Positiv utvikling på læringskultur. Tas opp
igjen neste FAU-møte. Det gjøres sammenligning med resultatene fra «Ungdata»-undersøkelsen.

Sak 3/2018: Nytt fra skolen med erfaringer fra storprosjektet, krigsopplegg 9. trinn og Fysak







Rektor har fått invitasjon til Aker Brygge 6. mars fra Gjensidigestiftelsen, der temaet er daglig
arbeid for fysisk aktivitet. Her kan det ligge en mulighet for både publisitet og økonomiske
midler til skolens Fysak-satsning.
Forsøk muntlig eksamen i kroppsøving/praktiske fag til våren.
Storprosjekt var veldig positivt og bra i år også. Det ble trukket fram at det er fint å kunne
velge hva elevene vil være med på. Elevene hever seg med profesjonelle instruktører på en
annen arena enn den vanlige skolehverdagen og idrett/fysak. Storprosjektet er i all hovedsak
finansiert av eksterne midler. Januar var et bra tidspunkt å gjennomføre Storprosjektet.
Krigsopplegg fra 2. verdenskrig ble godt mottatt. Knut fortalte om opplegget og framhevet at
dette var lærerikt for elevene og kan bli et minne for livet.

Sak 4/2018: Eventuelt
Trafikksituasjonen ble diskutert etter et møte som har vært i trafikksikkerhetsutvalget. Skisse til
løsning skal behandles i kommunestyret (investeringsbudsjett skal opp 12. februar). Frist for
tilbakemeldinger er satt til 9. februar. Fortsatt problem for elevene som kommer fra Hov syd og Fall.
Hele utfordringen er dessverre ikke løst. Formannskapet foreslår at denne investeringen utsettes.
FAU ved SLUS foreslår ny skisse. Mari Åsen skriver svar til Bjørn Runar Eriksen innen fristen som er
satt.
Det kom innspill om at mobiltelefoner er brukt i garderobene, noe som er uheldig. Knut tar opp dette
i skolemiljøet. Mobiler skal ikke brukes i garderobene.

Neste møte inviteres helsesøster og miljøterapeut.

Referent: Rita Finstuen

