Møte i FAU 15.10.2018
Til stede: André Mikael Jobotn, Katarina Iversen, Audun Norbotten Liland, Heidi Kaasbøll,
Jørgen Olsen, Nina Merete Brevik, Linda Blåsberg, Camilla Persson, Frode E. Hammerhaug
Selvåg, Inger-Lise Hauge Mellemsæther, Kristin Dalum og Margareth Halsen.
Fraværende: Lars Monsen og Monica Berge

Følgende saker sto på sakslista og ble behandlet i møtet:
•

Presentasjonsrunde: Rektor Hege holdt et kort opprop.

•
FAU – Hva er det?: Vi ble presentert for Opplæringslovens paragrafer om foreldreråd
og samarbeidsutvalg. I tillegg snakket Hege om hva FAU ved Fillan skole har hatt som
oppgaver.
•

Konstituering av årets FAU ved Fillan skole:

- Valg av leder: Audun Norbotten Liland
- Valg av nestleder: Heidi Kaasbøll
- Valg av sekretær: Nina Merete Brevik
- Valg av kasserer: Jørgen Olsen
•
Vedtekter for FAU – Gjennomgang, og evt. Revidering: Medlemmene fikk utdelt en
mappe med vedtekter for Fillan skole. Disse ble vedtatt i 2015, og er modne for revisjon. FAU
tar opp saken på et senere møte, når alle har fått satt seg inn i gjeldene vedtekter.
•
Sette møteplan – FAU møtes ca. hver 6. uke: Det ble satt opp møteplan for hele dette
skoleåret med møter på følgende datoer: Tirsdag 27.11, tirsdag 08.01., tirsdag 12.02., tirsdag
26.03., tirsdag 07.05., tirsdag 11.06., og 03.09.
•

Saker på agendaen:

o
Skolelunsj/kantinetilbudet: Hege orienterte om eksisterende tilbud. Til nå har Hitra
Storkjøkken hatt ansvaret for kantinedriften, men denne høsten har dette tilbudet ikke vært
bra nok, med mange vikarer og lite stabilitet. Det har kommet inn mange klager fra elevene,
og stadig flere uttrykker misnøye med pris og tilbud. Alle vikarene fører til at man mister
oversikt over hvem som skal spise i kantina, i tillegg til at miljøet i kantina blir mer urolig. I
morgen skal Hege på møte med Hitra Storkjøkken som ønsker at Fillan skole selv skal overta
driften av kantina. Personalavdelingen i kommunen vil også delta på dette møtet. Håpet er å
finne en som kan tenke seg å drive skolekantina og få til et godt tilbud for elevene våre.
o
Trafikksikkerhet – innspill fra FAU: På et tidligere møte har FAU bedt om at det blir
gjort noe for å høyne sikkerheten ved overgangen til Hjorten kjøpesenter (slusa). Audun har
undersøkt pris på blinkende lys til skiltene ved overgangen. Dette er et tiltak som er prøvd
ved seks skoler i Trondheim, med varierende resultat. Slike lys koster 60000.

Ett innspill er at gjerdet ved slusa på flyttes, slik at det blir lettere å se elevene som vil over.
Hege orienterer om at skolen har satt i gang en prøveperiode, der bussvaktene flyttes fra
bussholdeplassen til slusa for å være trafikkvakter, med tydelig vest og flagg. De står der
hver morgen fra 08.30-09.00, og håper med dette å gjøre skoleveien tryggere for elevene
våre. FAU oppfordrer foreldrene om å sørge for at ungene har refleks når de går til og fra
skolen. Det begynner å bli mørkt nå.
o
Evaluering av 5-dagers skoleuke for småtrinnet: Denne saken kommer vi tilbake til
når evalueringen er ferdig.
o
Kommende foreldreundersøkelse: I fjor greide vi så vidt å runde 30% deltakelse i
Foreldreundersøkelsen. I noen klasser var det så få svar, at det ikke gir noen verdi for dem
som skal analysere resultatet. FAU oppfordrer alle foreldre til å delta i undersøkelsen. Hege
skal sende ut sms til alle med lenke til undersøkelsen. Tilgangskoder blir også sendt ut. Det
kom forslag om å lage en konkurranse med premie til den klassen som får flest foreldresvar i
undersøkelsen. Hege tar med forslaget til vurdering.
o
UngData: Det jobbes nå tverrfaglig i kommunen med å analysere resultatene av
denne undersøkelsen. Saken kommer tilbake til orientering når dette arbeidet er fullført.
På et senere møte vil vi også bli orientert om årets resultater på Nasjonale prøver.
Til slutt gjennomgikk vi en søknad fra 1.trinn om økonomisk støtte til busstransport til
Hitramat i november. Dette er en tur 1.trinn tar hver år. FAU vedtok at dette er noe FAU
støtter økonomisk i år og hvert år framover.
Det planlegges et storforeldremøte den 31.oktober og det er MOT som står på agendaen.

Referat 16/10-18
Nina Merete Brevik

