Fillan skole FAU skoleåret 2019/2020
Referat fra FAU-møte 27.11.2019
Tilstede: Ingrid Katrine Schanche, John Kristian Westby Hermanstad, Audun Norbotten Liland, Lars Monsen, Heidi
Kaasbøll, Karl Selvåg, Terje Herfjord, Kalairasan Seenithamby, Karin Camilla Kaasbøll, Ingvar Strømmen, Lars Peder
Hammerstad

1. Godkjenning av referat
Enstemmig
2. Rektors hjørne
Ønske om god oppslutning til foreldreundersøkelsen for å få et godt inntrykk av foreldres inntrykk
av klassene og skolen. Frist 5.-6. januar. Oppfordring til alle om å legge på Facebook.
Rektor informerte videre om at skolen jobber med "Plan for trygt miljø" og fagfornyelsen (nye
læreplaner).
Forslag til vedtak:
Klassen med størst oppslutning gis kr 5.000,- av FAU til bruk til tur.
Enstemmig.
3. Informasjon om status for Grønt Flagg
Geir Mosand informerte om status for Grønt Flagg og arbeidet med å bli sertifisert. Planen var å
komme i mål i løpet av skoleåret 2018/19, men omfanget var såpass stort at det har tatt noe
lengre tid.
Det er gjennomført møter med driftsavdelingen og Hamos/Retura (blir Remidt fra årsskiftet) om å
få på plass strukturer for å behandle flere fraksjoner.
Delmål 2019/20
o Reduksjon av matavfall (blir en egen fraksjon fra neste år)
 Ser på mulighetene for kompostering og å få til en kjøkkenhage
o Håndtering av avfall fra kunst og håndverk, samt naturfag
o Bli godkjent som Grønt Flagg-skole til jul
Ingvar: Lerøy skriver rapport fra ryddeturer om hva og hvor mye de finner. Kanskje kan dette også
gjøres av skoleklasser, at de selv skriver rapporter og følger med på utviklingen over tid.
Karl: Ungdommen er veldig "på" når noe skjer, men det viktige er å holde engasjementet og
interessen over tid.
Geir: Gevinsten av å være med på Grønt Flagg er reduserte utgifter i tråd med at forbruket
reduseres både på matavfall, strøm, vann m.m.

4. Søknad fra 8. trinn om støtte til mat på skoletur
Forslag til vedtak:
FAU dekker pizzabuffet u/drikke.
Enstemmig.
5. Søknad fra S-trinnet om støtte til kino
Forslag:
Søknaden støttes.
Enstemmig.
6. Eventuelt.
A. Overgangsslusen
Karin Camilla: Overgangsslusen, hva skjer i den saken. Vi som foreldre har en jobb med å
innarbeide gode holdninger og god trafikkforståelse hos ungene.
Forslag:
FAU ved Fillan skole uttrykker stor bekymring for sikkerheten ved overgangen fra skolen til
sentrum. FAU ber om at Trafikksikkerhetsutvalget utreder en bedre og sikrere overgang fra
Fillan skole til sentrum.
Enstemmig.

B. Urolige klasser
Det ble stilt spørsmål rundt noen urolige klasser. Hvilke tiltak gjør skolen?
Rektor informerte om jobbes målrettet. Det er ansatt ny sosiallærer, samt at det jobbes tett
gjennom samtaler med elever m.m.
Tatt til orientering.

