FAU Barman oppvekstsenter 25/10-2017
Til stede: rektor Elin, Silvio (7.kl), Tor Egil (4.kl), Kristin (2.kl), Dan Ståle (6.kl),Sarah (1.kl)

1. Info om FAU og SU, samt valg.
Ønske om mer informasjon om FAU og FAU arbeid.

Kristin Lysø valgt som leder for FAU.
Nestleder Alf Roar (3.kl)
Kasserer - ?
Sekretær – Anne Lotte/Sarah
Ikke valgt SU. Leder og nestleder?
Vibeke Knutshaug er kontoansvarlig for FAU konto. Per dags dato stå det nesten 43.000kr på konto.
Spørsmål om Vibeke fortsatt kan stå som kontoansvarlig ut skoleåret.
2. Sosiale aktiviteter, samarbeid skole-FAU
- Det har blitt arrangert disco for hele skolen annehvert år. Er det ønskelig å ha dette hvert år?
Forslag om å arrangere karnevalsdisco i februar når nyskolen er åpnet.
- Hjemmesiden er oppe og går- vet foreldrene dette? Ber om at lærere legger ut på plana.
- Kan FAU få tilgang til nettsiden for å legge ut referat? Elin sjekker med kommunen.
- Det informeres om at klasser kan søke FAU om sponsing til aktiviteter utenfor skolens
område. Buss e.l. Det kan også søkes DKS (Den kulturelle skolesekken) om sponsing av
bussturer om det er kulturelle aktiviteter som er målet for reisen.
- Skolen har et ønske om temakveld for foreldre. Tema nettbruk, nettvett, spill og
aldersgrenser. Det ble arrangert foreldremøte i vår, men dette var mytet mot eldre elever.
Fau undersøker om «Det er mitt valg» har aktuelle kurs og kursholdere, og om de evt
sponser dette.
- Innflyttingsfest for nyskolen. Kan FAU bidra med noe der?
- Ønske om førstehjelpskurs i regi av røde kors for ansatte + 7.trinn
3. §9A, status skolen
- Nasjonale prøver er gjennomført i 5. trinn. Hitra kommune jobber med en årlig
tilstandsrapport. Ser at nasjonale prøver er i positiv utvikling på Hitra.
- Det arbeides med trivsel og klasseledelse på skolen. Fokus på arbeidsro. Det er fremgang.
Samarbeid med hjemmet er viktig her.
- «Skole i utvikling.» Alle hitraskolene er med på felles prosjekt. På Barman skole har man mål
om lesing i alle fag, fokus på lesestrategier og behovet elevene har f.eks ved nasjonale
prøver. Finne informasjon i tekstene. Hvordan gjøre våre elever til gode lesere i alle fag?
Etter nyttår begynner skolen med prosjektet «vurdering for læring» der målet er at elevene
skal få mer underveisvurdering. Informasjon kommer.

4. Byggesak
- Foreløpig beskjed: Uke 51 skal det være klart for å flytte inn møbler osv. i den nye fløyen.
Innflyttingsdato for elevene er 3. januar.
- Skolen har fått innvilget 1,5mill til innkjøp av inventar. Innkjøp til personalfløy ligger også
inne i den summen.
- Personalavdeling er neste ledd i oppussingen. Mest sannsynlig over jul. Da blir gymsal og
brakker brukt til personalrom under oppussingen.
- Basseng: Ønske fra skolen om å få mer enn 19 uker svømming siden gymsal er ute av drift.
5. Eventuelt
- Trivselsprogrammet. Det er gjennom nominasjon valgt to trivselsledere i 4-7. trinn. Disse har
vært på kurs og skal gjennom ulike aktiviteter sørge for at alle elever har et aktivitetstilbud i
friminuttene. Ikke avklart hvilke friminutt og hvor mange dager i uken. Ingvild Rømuld er
trivselskoordinator.
- Nettilgang på skolen. Veldig dårlig nett på skolen. Ikke oppgradert i forbindelse med
oppussing. Et problem for både elever og ansatte på skolen.
- Busstilbud Strøm – Barman. 8 elever må per dags dato kjøre rundt melandsjø for å komme
seg til skolen. En busstur som tar 50 minutter en vei. Saken er oversendt AtB. Ingvild Rømuld
er ansvarlig for busstilbudet på skolen. Elin sender kopi av henvendelse til oppvekstsjef Gunn
Røstad. Forslag om minibuss.

Referat: Sarah Dahlø Strøm

