Referat FAU – møte 8.11.17.

Tid: 8.november kl.18.30 – 20.00.
Sted: NUS rom 7.
Innkalling sendt ut via FAU facebook gruppene og Transponder.
Tilstede:
13 stk; Bjørn Erik Hermansen(Styre), Gerd Linnerud (Styre) 8F, Lena Hermansen(Styre) 9C,
Elisabeth Lockert 8B, Kirsten Berglundhaugen (Styre) 9E, Signe Therese Olsen (Styre) 9G, Lars
Langeland 9B, Gry Merethe Næss Olsen 9D, Marianne Løvstad 9F, Odd Steinar Snortheim 9G,
Tone Granaas(Styre)9C og Bente Huuse 10F.
Følgene klasser var ikke representert:
10G, 10E, 10C, 10B, 10A, 9A, 8G, 8F, 8E, 8C & 8A
Sak 24/17: Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Innkalling godkjent.
Sak 25/17: Referat fra 13.9.2017.
FAU følger noen av sakene videre. (Sak 20/17)
-

-

-

Foreldre må bruke barnas innlogging for å komme inn på It`s Learning.
Mnd. nyhetsbrev fra rektor. Rektor har fortsatt en målsetting om få til dette men har
foreløpig ikke klart å prioritere det. Rektor vurderer å foreløpig delegere oppgaven til
en annen i ledelsen/administrasjonen.
Priser i kantina: Hvorfor er prisene i kantina så høye? Det er litt dyrt med en panini og
iste til 60,- kr. Skolen skal ha møte med ØRI uke 47, de skal da ta opp høye priser som
en sak.
Forbud for 10.trinn til å gå på butikken. Det kommer frem at elevene har selv søkt
rektor om tillatelse til dette tidligere. Elevene må ta det gjennom elevrådet.
Leirskole og juleball: FAU-leder tar dette også opp i driftsstyret. Det bør være lik
praksis på alle skoler i Nannestad.
Status ventilasjon: Vent aggregat ikke godt nok (info fra Teknisk etat). Utbedringer
jobbes med og skal være ferdig innen «rimelig tid», i flg rektor.
Er det gjennomført total byggvask før overtakelse (med tanke på dårlig luftkvalitet)?
Rektor har fått beskjed om at det er gjennomført full byggvask, hun skal spørre videre
rundt detaljer av denne vasken.

Vedtak: Godkjent referat.

Sak 26/17: Vakter skoleball
Skoleballet er 14.des. Elevrådet arrangerer. Vi må stille med vakter, 12 – 14 vakter delt på to
skift (fra i fjor). Det bør nok være flere med tanke på fjorårets opplevelser og erfaringer, med
slåssing og alkohol. De som melder seg blir med på infomøtet med elevrådet til stede (sak
27/17 under).
Det må til enhver tid være vakter som er i garderobene. Vaktene på videregående bør følge
elevene kommunehuset etter middagen. Vi har ikke lov til å kreve å få undersøke sekker,
bager og vesker. Det kan kun Politiet kreve.
Marianne kontakter politiet for veiledning og tips.
Vakt komité: Kirsten B, Marianne L og Odd Steinar.
Innspill til vaktkomiteen: Bruk SMS/Transponder til foreldrene.
Sak 27/17: Møte med elevrådet for dialog om juleball.
Vi får med vakter og elevrådet på dialogmøte, og vi inviterer politiet til å være med. Poenget
er å sette ned noen regler for elevene under skoleballet, sammen med elevrådet.
Kommer innspill om at ved slåssing og inntak/funn av alkohol så skal foreldrene kontaktes.
Dette støttes.
FAU-leder ønsker også å være med på dette dialogmøtet.
Vaktkomiteen tar ansvar for å innkalle til dialogmøte.

Sak 28/17: Eventuelt
•

Arrangere kjøp/salg av brukte kjoler og dresser til skoleball.

Vi tenker å ha det i gymsalen på skolen hvor foreldre og ungdom kan komme og selge og
kjøpe brukte kjoler, dresser og annet utstyr til skoleballet. Sette av en kveld hvor vi har lagt
til rette for at salg/kjøp kan gjennomføres. Foreldrene står for salget selv, vi bare legger til
rette for muligheten. Det kan være lurt å invitere foreldre og ungdommer fra
nabokommuner slik at man minsker muligheten for mobbing. Vi tenker også på muligheten
for å kunne selge litt kaffe og kaker til de som besøker bruktsalget.
Ved undersøkelse om ledige lokaler viser dette seg å være veldig kort frist for FAU til å få til
noe i år, da det er vanskelig å oppdrive lokaler på så kort tid. Vi tar det med videre til neste
høst hvor vi kan begynne tidligere. Ser på muligheten for å legge dette inn i årshjulet til FAU
etter første gjennomføring
•

Klubben: Det oppleves fulle barn, og barn som damper og barn som røyker hasj. Det

Går mye dårlige rykter om klubben, i bygda. Hva skjer der egentlig? Hvem har driftsansvaret?
Hva er aldersgrensen? FAU er bekymret og leder ønsker å ta dette videre til driftsstyret.

•

Heggeli: Hvorfor er dette lagt ned?

Det verserer forskjellige rykter om hvorfor dette tilbudet er lagt ned. Det blir uttrykt at det
finnes ressurser for å drifte videre, men at kommunen ikke har gjort noe med det. FAU-leder
tar det med videre til driftsstyret.

•

Inntekter til FAU.

Det kommer inn forslag om salg av produkter fra Barnekreftforeningen, som også går til
inntekt til forskning på kreft. Det kommer også inn forslag o å selge kortpakker fra
kortdugnad.no eller kalender fra Voksne for barn.
Vi velger å avvente til vi vet mer om hva sags inntekter FAU vil trenge i fremtiden. Avklaring
av sak 20/17(referat fra 13.9.17) angående foreldrebetaling til skoleball, leirskole og
10.trinnsavluttning.
•

Ønske om at FAU spiller inn gang og sykkelveg over Låkedalen, som forslag til

Kommunen. Dette er viktig for å trygge skolevegen til barna våre. FAU leder tar dette med til
driftsstyret

Saker til driftsstyret:
1.
2.
3.
4.

Foreldrebetaling
Fritidsklubben
Heggeligård
Gang og sykkelveg over Låkedalen

Referent
Gerd Linnerud
Nestleder/sekretær

