Referat fra FAU møte 30.11.2020 kl. 18.00-20.15
Møtet ble avholdt på teams pga korona restriksjoner. Det ble gitt en liten anbefaling for
kjøreregler for gjennomføringen av møtet før vi satte i gang.

Til stede på teams: Kamilla Solheim, Aina Danielsen, Silje A. Johansen, Elisabeth Håkenrud,
Maria Mikkelsen, Monica Berg, Robert Jørgensen, Lene Nilsen, Jeanett Josefsen, Charlotte
Skum og Anne Berit Holst som referent.

Sak 23

Elev- og foreldreundersøkelse

Rektor informerte om resultater fra undersøkelsen. 79,6% svarprosent på elevundersøkelsen
og 37,1% på foreldreundersøkelsen.
Vedtak
Informasjonen tatt til orientering.

Sak 24

Forskriftsendring inntak vgs.

Rektor informerte om endring i forskrift for inntak til videregående skole, hvor Troms og
Finnmark fylke er delt opp i 5 inntaksregioner, og vi (Kvænangen) går inn under region NordTroms.
Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 25

Uteområde/lekeområde til elever

Rektor informerte om hvordan områdene er fordelt, og tenkt fordelt, i og uten korona
restriksjoner.
Vedtak
Det kom ingen innspill fra foresatte annet enn at det var greit at småtrinnet (1.-4.trinn) er litt
skjermet. Skolen gis mulighet til å organisere slik det virker mest hensiktsmessig.

Sak 26

Foresatt app fra Visma

Rektor informerte litt om den nye appen som er kjørt i gang med både app til foresatte og
ansatte. Det ble vist en liten film snutt med informasjon om mulighetene med dette.
Personvernet (GDPR) blir nå bedre ivaretatt med denne appen.
Vedtak
Tatt til orientering.

Sak 27

Kontaktlærere for skoleåret 2021/2022

Rektor la frem plan for hvilke lærere som blir kontaktlærere kommende skoleår. Men
presiserer at det KAN komme endringer.
Vedtak
Tatt til orientering.

Sak 28

Vurderingsforskriften er endret

Rektor informerte om at det er kommet endringer i vurderingsforskriften. Spesielt i §§3-3,
3-4 og 3-11.
Vedtak
Tatt til orientering.

Sak 29

Samisk, finsk og kvensk undervisning

Rektor informerte om utfordringer med undervisning i andrespråksopplæringen og at de
som ønsker dette har mere undervisning totalt enn elever som ikke velger dette. Det er
derfor nødt til å gå ut over noen andre fag.
Vedtak
Skolen ønsker at dette tas videre til de ulike trinnene for å få innspill (til neste møte i FAU)
om hvordan det er ønskelig at dette skal/kan undervises i, på en mest mulig hensiktsmessig
måte for elevene. Rektor kan også arrangere et møte for de foresatte som er interessert i
det, med et innlegg fra statsforvalteren på ca. 2t som belyser andrespråksoppløringen.

Sak 30

Sitte mønster i klasserommene

Rektor informerte om ulike tilbakemeldinger på nåværende sitte mønster i klasserommene.
Dette på bakgrunn av spørsmål fra foresatte om årsak til denne vurderingen. Vurdering er
gjort utfra smittevern hensyn, samt tegninger fra arkitekt til nytt skolebygg.

Vedtak
Tatt til orientering. Oppfordring til lærere er at de tenker igjennom elevenes sittestilling når
de gjennomfører undervisning mtp notater etc.

Sak 31

Samfunnsdelen til kommunen

Rektor informerte om at arbeidet med samfunnsdelen i kommunen er påbegynt, og det vil
komme spørsmål etter hvert, samt at vi bør ale tenke litt igjennom hva som er ønskelig i
fremtiden.
Vedtak
Tatt til orientering.

Sak 32

Diverse spørsmål fra foresatte

Rektor har fått noen spørsmål fra foresatte: fotballnett, vann, svømmeundervisning, dårlig
luft/varmt i idrettshall. Rektor besvarte disse helt kort.

Vedtak
Tatt til orientering.

