REFERAT FAU- MØTE – BARMAN OPPVEKSTSENTER
Tid og sted: Torsdag 15.2.2018 fra kl. 1800, Barman oppvekstsenter.
Tilstede: 2. klasse (Kristin), 3. klasse (Alf Roar), 4. klasse (Tor Egil), 5. klasse ( Anne), 6. klasse (Anja og Dan
Ståle) og rektor Elin Sivertsen (sak 1-3). Forfall: 1. og 7. klasse.
Saksliste:








Gjennomgang av referat fra forrige møte (28.11.2017)
 Vi gjorde rektor oppmerksom på vårt ønske om å ha et felles foreldremøte ved skolestart
(under sak 3 i dette referatet), med presentasjon av lærere m.m.
 Stian Vatn er ny kontoinnehaver av FAU-kontoen. Vi har skiftet bank til Hemne
sparebank. Nytt kontonummer er 4312 15 24660
 Busstilbudet Strøm-Barman er tatt opp med Atb, men de har ikke svart på vår
henvendelse, selv etter at vi har purret. Vi purrer videre.
Rektor orienterer om aktuelle saker
 Mottatt resultater fra elevundersøkelsen. Noen elever har beskrevet at de blir mobbet.
Dette tas på alvor av skolen. Undersøkelsen er anonym, så skolen vet ikke med sikkerhet
hvem disse elevene er.
 Foreldreundersøkelsen skal straks gjennomføres. Foreldre vil få tilbud om å gjøre den i
forbindelse med utviklingssamtaler (pc tilgjengelig). Vi i FAU oppfordrer alle foreldre til å
gjennomføre denne undersøkelsen. Dersom vi ønsker å være med på å bidra til å få en så
god skole som mulig for barna våre, må vi være med på slike undersøkelser.
 Strøing i skoleområdet: Flere har reagert på dårlig strøing i vinter. Entreprenør har
forklart dette med at det ikke har vært tilgang på riktig type strøsand. Den som har vært
brukt har ikke egnet seg (bare sklidd vekk). Nå har dette ordnet seg, og i den siste tiden
har det blitt bedre.
 For øvrig har stort sett alt av utstyr og inventar til nyskolen ankommet.
 Mona Lise Øien har blitt sertifisert foreldreveileder, og tilbyr nå kurs. Se vedlagte
informasjonsark.
 Netttilgangen er fortsatt like ustabil/dårlig. Vi i FAU kan også høre med IT-ansvarlig i
kommunen om det er noen konkrete planer for bedre nett på Barman. Kristin gjør dette
før neste møte.
Planlegging temakveld «nettvett»
 Elin har allerede luftet ideen med flere skoler på Hitra. Hun skal ta videre kontakt for å
høre hvilke skoler som kunne tenkt seg et samarbeid om en slik temakveld. Hun skal
også ta kontakt med lensmann og Statens barnehus, de er aktuelle for å ha innlegg. Vi
satser på å gjennomføre en slik temakveld i løpet av våren.
Planlegging av disko-kveld
 Elevrådet er allerede i gang med planlegging av dette, og har kommet oss i forkjøpet. Vi
ønsker at dette utføres etter at det har blitt litt varmere i været, etter påske en gang.
Dersom elevrådet ønsker hjelp, kan de ta kontakt med oss i FAU.









Gave til «nyskolen» fra FAU
 Elin tipset oss om at det hadde vært fint med noe i inngangsområdet/hallen. Vi tenker
videre på hva dette kan være. Kanskje noe som har med oppvekstsenterets visjon å
gjøre: ”Et univers for lek og læring”
Innkomne saker
 Eneste saken som kom inn, var dette med dårlig strøing. Denne ble tatt under ”Rektor
orienterer om aktuelle saker”.
Eventuelt
 Vi skal straks legge ut informasjon og referater på nettsidene til skolen. Vi ble enige om
at navnene til medlemmene kan oppgis, men ikke telefonnummer og e-post.
 Dersom 3. klasse har bevov for hjelp i forbindelse med 17. maiarrangementet, må de ta
kontakt med FAU.
 Skole- og klassemiljø: Hvordan jobber skolen med dette pr i dag, og hva kan gjøres for å
få et bedre miljø? Her er det viktig med godt samarbeid mellom skole, foreldre og barn.
Dette er et tema som vi i FAU ønsker å ta opp på neste møte.
Neste møte: Onsdag 11. april

Kristin Lysø
FAU-leder
kristin_lyso@hotmail.com, tlf. 91757497

Vedlegg: Foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen

