Medlemmer i FAU Barman oppvekstsenter
Rektor Barman oppvekstsenter
Melandsjø, 26. mai 2021

Referat fra FAU-møte 3- 2020/2021
Tid og sted

Barman oppvekstsenter, 26. mai kl 19.00– 21.30.

Til stede

1. kl
2. kl
3. kl
Skoleeier

Tommy Wassæther
4. kl
Stian Vatn (leder)
Hasse Lossius
5. kl
meldt forfall (Joachim Stålhand)
Stein Tore Valmyr (NL.) 6.-7. kl Bjørnar Lien
Tor Erik Lossius - rektor

Sakliste
Sak 9/20-21

Presentasjon av ny rektor og «rikets tilstand» v/Tor Erik Lossius
Ny rektor ønskes velkommen til Barman oppvekstsenter!
Skolemiljø: Utfordringer i enkeltklasser (ref SU-sak) blir tatt tak i og det er iverksatt
en del tiltak som både skole og FAU har fått meldinger om fungerer. Bl.a. oppdeling
av tidligere sammenslåtte klasser, inndeling uteområde, ansettelse av barne- og
ungdomsarbeider m.m. Det poengteres at et godt skole-hjem-samarbeid er viktig.
Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen: Resultatene/hovedlinjene av disse
undersøkelsene ble grundig gått igjennom av rektor. Jevnt over gode resultater, på
samme nivå eller bedre enn nasjonal score.
Noe lav score på enkeltpunkter. Skolen er klare over disse utfordringene og jobber
for å forbedre disse.
Vedtak: FAU er tilfredse med utviklingen i skolemiljøet og resultatet av foreldre- og
elevundersøkelsen. Rektors orientering tas til etterretning.

Sak 10/20-21 Befaring skolens uteområder
FAU mener at Barman oppvekstsenters uteområde begynner å bli bra. Vi har store
arealer og mange muligheter. Nye tilskudd er bl.a. en fin grønnsakshage, ny grillhytte
og frisbee-golf bane.
Selv om vi i hovedsak er fornøyde, ønsker vi likevel å påpeke:
- Dårlig trekk i bålplass i grillhytta , kan kompletteres med en bålpanne?
- Basketbane: Kurv kan erstattes og stolpe rettes opp.
- Litt lite uteapparater/lekeapparater.
- Brakkerigg er ikke lenger i bruk og vi ber om at den fjernes.
- FAU ønsker ikke at skolens område brukes til opppbev. av kommunens buss-skur.
Vedr vareleveringer: FAU stiller spørsmålstegn ved at ny vareleverings-trase ikke er
tatt i bruk, og at lastebiler/varebiler fortsatt kjører gjennom skole- og
barnehageområdet, selv om veien er lagt om. Det er mulig å for lastebiler og
varebiler å kjøre rundt via byggefeltet. FAU mener at potensielle farlige og
uoversiktlige situasjoner dermed kan unngås.

Sak 11/20-21 Foreldremøter / ønske om politiets deltakelse / bildedelingssaken
FAU ønsker/ber om at det arrangeres et felles foreldremøte for mellomtrinnet, med
politiets deltakelse, høsten 2021, med fokus på sosiale medier, bildedelinger,
bildedelingssaken m.m.

Sak 12/20-21 17. mai 2022 og framover
Det er FAU som utarbeider retningslinjer om hvilken klasse som skal arrangere
17. mai-feiring ved Barman oppvekstsenter.
Det var 4. klasse (2011) som skulle stå for årets 17. mai-arrangement.
Pga nasjonale restriksjoner ble det ikke arrangert feiring på oppvekstsenteret i 2021.
Representant for 4. klasse, Stian Vatn, la fram foreldrerådets synspunkter.
Vedtak:
17. mai-organisering fra 17. mai 2022 og framover:
Det vedtas at 17. mai-organiseringen ved Barman oppvekstsenter endres slik at
5. klasse står som «hovedarrangør» og får med seg 4. klasse som hjelpere. Endringen
gjelder fom skoleåret 2021/2022. 17. mai-arrangementet i 2022 arrangeres dermed
av 2011-kullet og får med seg 2012-kullet som hjelpere.
Stian Vatn, repr. 4. kl. deltok ikke i avstemningen.
Enstemmig vedtatt.

Sak 13/20-21 Eventuelt
30 meter slangetrommel til bruk av bl.a. vanning av ny grønnsakshage innvilges
innkjøpt til kr 2.249,-.

FAU-leder ønsker å benytte anledningen til å takke for et godt FAU-samarbeid i 2020/2021.

Møtet hevet kl 21.30.

For FAU Barman oppvekstsenter

Stian Vatn
leder

