Referat FAUmøte 07.03.19
Velkommen til nest siste møte i dette kullet av FAU.

1.
2.
3.

Rektor informerer
Gjennomgang referat – valg skolefotograf, eventuelt
Hvis tid, kort status på 17.mai m 1. og 3. og 6. trinn

30 min
30 min

Tilstede:
Wenche Foldnes (2b), Torhild Hagenes (6b), Hilde K. Nordvik (3a), Marianne Kvitnes (1a), Mona Christiansen
(1b), Trygve Olsen (5b), Leif-Kjartan Bjørsvik (2a), Raymond Nilssen (3b), Elisabeth Rolland (7b), Cathrine
Knudsen (6a), Ragnhild Magerøy (rektor) de første 30 min.
Ikke tilstede: Christopher Hansen (4a), Steinar Drønen (5a), Elisabeth Kjønsberg (4b), Vanja Eriksen (7a), Anita
Hersvik (SFO).

01. Rektors 30 min
Fra siste møte 17.01.19:
FAU og foreldre savner informasjon om hvordan være i stand til å hjelpe elevene med lekser. Ragnhild
henviser til foreldremøter nå i februar/mars, hvor alle klasselærerne vil ta det opp. Hvis dette ikke blir
gjennomført så må man som forelder etterspørre hos sin klasselærer.
Utgangspunktet fra skolen sin side er at elevene skal klare leksene sine selv, hvis man opplever dette ikke
fungerer eller elevene sitter med lekser hele ettermiddagen, så ta kontakt med lærer – da kan det være
eleven er på galt nivå.
Det er tegnet avtale med leverandør av den digital meldingsboken Transponder,
https://www.transponder.no/, sammen med tre andre skoler. Knappskog er allerede i gang og gir gode
tilbakemeldinger på bruk. Håpet er at vi skal komme i gang dette skoleåret, kanskje allerede fra påske.
Hele skolen vil fra høsten ha 1:1 (èn digital enhet per elev). Det er IPads på 1. og 2. trinn og resten er på
Chromebook/Surface. It’s Learning fases ut og Google Clasroom erstatter It`s Learning.

Hele 6.trinnet er på leirskole denne uken.
5b er på overnattingstur til Fjell Festning, de reiste avgårde i dag, og mange var veldig spente.

Status asbestsanering Foldnes Skule
Arbeidet går etter plan. Det er går greit å være splittet på to skoler, men alle gleder seg til å være samlet
på en skole igjen til høsten. Rektor er imponert over entreprenør, i forhold til sikkerhet og hensyn som tas
ved inn og utkjøring, samt sikkerhet ellers.

Skolestart
Vi prøver noe nytt og inviterer skolestartere og foreldre til kveldsmat nå i vår. Ledelsen opplever at mange
foreldre er engstelige for vennskap ved overgang til skolen. Klassene settes sammen ut fra kunnskap om

barna og ikke boområde. Alle sikres at de går i klasse med noen de kjenner. Skolen har et tett samarbeid
med barnehagene frem mot skolestart.

02. Eventuelt herunder økonomi
Gjennomgang referat
Godkjent uten merknader

Økonomi:
Status på konto: Ca 160.000 kr på konto per nå

Valg av skolefotograf:
Vi er blitt kontaktet av den fotografen som tok bilder i fjor, som vi var fornøyd med. Vi synes imidlertid det
kunne vært OK å støtte fotografer lokalt, dersom de tilbyr skolefotografering. Vi ble derfor enige om at
Hilde kontakter Camilla Waage hos C Foto som har barn på skolen, hun holder til i Alvøen, for å høre om
hun er interessert. Dersom hun tilbyr skolefotografering og prisene er ca som andre tilbydere ønsker vi å
velge henne.

Datoer FAU møter resten av året:





Det blir ikke møte i april pga påskeferie
Torsdag 9/5 er i utgangspunktet siste møte dette skoleår. Vi vil vurdere et siste møte i juni,
som kan kombineres med 17.mai evaluering.
Vi holder av tirsdag 4. juni til workshop om verv i skolen, som overlevering til de nye foreldre
som kommer til
Alle dager kl 20 og i klasserom i blått bygg dersom ikke noe annet avtales i forkant.

03. Kort status på 17.mai planlegging med 1.-3- og 6. trinn
Loddbøker er kjøpt inn og klargjort og sendes ut via klassene før påske. Det er planlagt for trykking av
program, samt avtalt tegnekonkurranse på skolen som vanlig. Vi har kontroll på hva vi har på lager fra i
fjor og de ulike innkjøpsansvarlige hensyntar dette i sin planlegging (innkjøp premier, innkjøp Joker
Brattholmen etc). Vi har god dialog med Foldnes kirke og sogneprest Maria. Dersom noen av barna på
skolen ønsker å synge på gudstjenesten kl 11 så er det muligheter for dette. Klassekontakter sjekker
interesse per klasse og også via lærere om det er mulig å koordinere øving på skolen. Vi satser på
boder under tak i borggården utenfor kirken, samt kiosksalg knyttet til kafé til høyre når vi kommer inn
i kirken. Det vil bli salg av bonger i år så vi får mindre kontakthåndtering gjennom dagen, og vi vil også
ta Vipps. Som utgangspunkt vil vi ikke bruke selve kirkerommet. Vi legger opp til leker for de litt større
barna nede ved amfiet. Vi spør om noen i Elevrådet kan tenke seg hjelpe til med tilrettelegging av
disse lekene (tautrekking barn mot voksne, sekkeløp og potetløp) mot bonger til bruk i kaféene og i
bodene.

Referent Hilde K Nordvik (3A)

VEDLEGG:
Klassekontakt/ Fau representant 2018-19

klasse

Navn

Mail

tlf

1a

Kjetil Hansen

kjetil@cognacexpo.no

484 80 848

FAU

Marianne Kvitnes

makvit@hotmail.com

951 08 232

1b

Cathrine Lund

cathlu85@gmail.com

414 84 349

FAU

Mona Christiansen

monisch82@gmail.com

464 50 890

2a

Anita Hersvik

a_nita90@hotmail.com

951 40 825

FAU

Leif-Kjartan Bjørsvik

lkbjosvik@me.com

900 41 162

2b

Sølvi Fremstad

solvi@acos.no

982 18 769

FAU

Wenche Foldnes

wendahlen@hotmail.com

456 08 028

3a

Ingvild Skaar

ingvildskaar@hotmail.com

452 45 556

FAU

Hilde Nordvik-Ottesen

Hilde.karin.nordvik@bkkfiber.no

951 60 286

3b

Christopher Totland

christophertotland@hotmail.com

913 19 341

FAU

Raymond Nilssen

raynilss@gmail.com

970 83 545

4a

Birte Eriksen

birthe72@gmail.com

958 42 898

FAU

Christopher Hansen

1981hansen@gmail.com

917 02 701

4b

Kjersti Tobiassen

kjerstialg@hotmail.com

936 57 437

FAU

Elisabeth Kjønsberg

elikjon@gmail.com

918 64 750

5a

Katrine Kristiansen

kk@eiendomskreditt.no

957 81 233

FAU

Steinar Drønen

Steinar.dronen@halliburton.com

481 20 673

5b

Susanne Johnsen

susanne@solskjermingsgruppen.no

922 82 530

FAU

Trygve Olsen

trtolsen@hotmail.com

472 79 825

6a

Helene Gavlen

helenegavlen@hotmail.com

997 03 212

FAU

Cathrine Knudsen

Knudsen_cathrine@hotmail.com

936 40 708

6b

Signe Ingebrigtsen

signe_425@hotmail.com

468 43 732

FAU

Torild Hagenes

torhild.hagenes@mac.com

980 87 245

7a

Kari Hillersøy

karihillers@gmail.com

926 18 076

FAU

Vanja Eriksen

VanjaEF79@hotmail.com

473 11 660

7b

Kristin G. Bjærum

Kristin.kgb@online.no

909 76 724

FAU

Elisabeth Rolland

elihroll@online.no

970 30 969

SFO
kontakt

Anita Hersvik

a_nita90@hotmail.com

951 40 825

