Levanger kommune
Frol barneskole

Frol 16.oktober 2018

Referat fra FAU-møte 15.10.18
Til stede
Ingjerd Ness
Marieke Scherjon
Kristian Selli
Nina Rokne Bye
Trine Munkeby
Marita Gjemble
Anette Hokstad
Kristina Sakariassen

7c
7d
1d & 6a
5a
3b
3c
4a
1b

Ingunn Riseth
Magnus Finnbakk
Andreas Otlo
Liv Marit Nordli
Marte Svendgård
Julie Granås
Hilde Berg Ferstad
Geir Mediås

4c
2c
6b
7a
2a
4b
1c
rektor

1. Velkommen / div orientering ved rektor
2. Vedtekter for FAU ved Frol barneskole
Vedtektene ble gjennomgått uten kommentarer http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Frol-OS/FAU1/

3. Konstituering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Julie Granås (4b)
Nestleder:
Trine Munkeby (3b)
Sekretær:
Marita Gjemble (3c)
Kasserer:
Anette Hokstad (4a)
Styremedlem: Ingjerd Ness (7c)
Styremedlem: Ingunn Riseth (4c)
Styremedlem: Kristian Selli (6a)
Styremedlem: Andreas Otlo (6b)
Styremedlem: Marte Svendgård (2a)

•

To representanter med vara til Samarbeidsutvalget ved skolen
o Julie Granås (4b)
(Magnus Finnbakk (2c) )
o Marieke Scherjon (7d)
(Liv Marit Nordli (7a) )

•

To representanter med vara til Kommunalt Foreldreutvalg
o Nina R Bye (5a)
(Marte Svendgård (2a))
o Ingjerd Ness (7c)
(Marita Gjemble (3c))

4. Høring ordensreglement
Kommunens forslag til nytt ordensreglement ble gjennomgått. FAU ber om at det i den
videre behandling blir tatt hensyn til ;
•

•

Pkt 5; «Utvendig kontroll».
o Det er uklart hva som menes med «utvendig» og «innvendig» kontroll bl.a
fordi de ulike eksemplene kan forvirre mer enn det oppklarer.
o Overskrifta blir også misvisende i og med at avsnittet omfatter både
utvendig og innvendig kontroll, hva med «Kontroll av elevenes eiendeler»
e.l?
Pkt 10. «Brudd på ordensreglene»
o Fau ønsker at bruk av anmerkninger blir tatt opp med mål om en mer
enhetlig praktisering om vi fortsatt skal ha anmerkningssystem i
kommunen.

5. Mitt valg – storforeldremøte?
FAU stiller seg positiv til et storforeldremøte med tema «sosial kompetanse» tirsdag
23.april i samarbeid med «Mitt valg» - http://www.determittvalg.no/skole/

6. Økonomi
FAU har 18.929,53 på sin konto pr nå.

7. Evt :
•

•
•

•

Møteplan ( det vil komme møteinnkalling i god tid før hvert møte)
o FAU-styre; 12/11 – 11/2 – 8/4 + ved behov
o Hele FAU: 14/1 – 11/3 + ved behov
o Årsmøte: 3/6
o Storforeldremøte 23/4
o Samarbeidsutvalg; 19/11 – 15/4
o 17.mai – komite; oppstart i forkant av fau-møte 11/3
Julekonsert - det blir to konserter;
o 1. – 4. trinn: mandag 17 desember generalprøve kl 1100 / konsert kl 1800
o 5. – 7.trinn; tirsdag 18.desember generalprøve kl 1100 / konsert kl 1800
Økonomi:
o Rektor orienterte om 3.tertial som viser et forventa overforbruk på ca 600.000,for 2018
o Frol oppfyller ikke kravene til lærernorm inneværende skoleår
Lekser
o FAU ønsker at lekser tas opp som tema blant skolens ansatte og at dette
kommer tilbake til FAU. FAU-medlemmer rapporterer om store forskjeller
mellom lærerne vedr bruk av lekser, både når det gjelder mengde, type,
vanskegrad mv

Referat ved
Geir Mediås
Rektor Frol barneskole

gme@levanger.kommune.no
98644190

