Referat fra FAU møte 10.05.2021 kl. 18.00-19.15
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, Silje A. Johansen, Elisabeth Håkenrud, Maria Mikkelsen,
Monica Berg, Jeanett Josefsen, Esben Nøklan, Mira Mathiassen, Vera Eilertsen-Wassnes,
Charlotte Skum og Anne Berit Holst som referent.

Sak 33

Informasjon fra skolen

Neste års skolerute ble lagt fram av rektor. Aktivitetsplanen for FAU viser at dette er det
siste offisielle møtet til FAU, men det er fullt ut anledning til flere. Det ble orientert om de
høringer som er sendt ut til ulike instanser som FAU, SU/SMU etc. Det som har vært på
høring er forskrift til Covid-19, evaluering av endringer i skolehverdagen samt skriv om
ordensreglementet.
Vedtak
Informasjonen tatt til orientering. Det er ønskelig å ta opp ordensreglementets punkt om
mobilforbud til høsten, og kanskje få til en forskriftsendring. FAU ønsker å få inn synspunkter
fra elever og ansatte i forkant av en slik evaluering, for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Sak 34

17. mai markering

Det vil bli en markering av 17. mai på skolen onsdag 12.mai, hvor elevene vil få pølser, brus
og is. I tillegg vil det bli ulike typiske 17. mail aktiviteter på de ulike trinnene. Ordfører skal
holde en tale, digitalt, til alle elevene kl. 09.00.

Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 35

Skolelyst ordningen

Det er nå åpnet for ny bestilling av skolemelk til neste skoleår. Det kan søkes midler i
skolelystfondet til ulike tiltak, se link: Skolelystfondet - Skolelyst kan jo være greit å vite. Skolelystansvarlig for skolen kan/må sende inn denne søknaden men dere må komme med en beskrivelse av
tiltaket og hva beløpet skal brukes til.

Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 36

Drømmeskolen

Rektor informerte litt om det nye programmet som vi skal kjøre i gang kommende skoleår.
Drømmeskolen er en tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø og er ment
for ungdomstrinnet. Fra tidligere dette skoleåret har vi startet opp med Zippy (for
småtrinnet) og Passport (for mellomtrinnet) og nå et program for ungdomsskolen.
Drømmeskolen er et program fra Voksne For Barn. Vi håper at dette programmet vil få økt
elevmedvirkning. På følgende link kan dere se liten videosnutt med informasjon om hva
drømmeskolen går ut på: https://vfb.no/produkter-ogtjenester/skoleprogrammer/drommeskolen-2/om-drommeskolen/

Vedtak
Tatt til orientering.

