Møtereferat FAU styremøte mandag 14.oktober 2019 kl. 19.30 – 21.00
Tilstede: Jorun Stormyr, Trine Fagerland, Eli Helen Korsan, Barbro Johannesen (fra det
sittende styre)
Turid Arnes, Monica Starheim, Bente Milde, Liz Lakselv, (trinnenes valgte representanter til
nye styremedlemmer)

1. Info fra rektor Jorun S:
•

•

•

•
•
•

Vedtak om spesialundervisning er fattet – noe seint, men det skyldes at skolen ikke
har fått inn sakkyndige vurderinger fra PPT. Skolen har mange vedtak; 70% av
spesialundervisningen i Brønnøyskolen. Mange av vedtakene er store.
Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning er gjennomført på 5. 8. og 9. klassetrinn.
Skolen er spesielt spent på resultatet i lesing. Vi jobber med å heve nivået bla. med
oppfølging av ekstern skolevurdering fra universitet nord og revidert leseplan for
skolen.
Det har vært jobbet intenst med skolemiljø i høst og det er bla. utarbeidet en plan for
skolen. Lærerne har skrevet under på at de nå vet hva 9a- arbeidet innebærer og
hvilke forpliktelser som ligger i det. Moava 1310 er skoleeiers system for å følge opp
at opplæringsloven blir fulgt på alle områder; herunder 9a, og på dette området
legges alt som utføres, fristene legges inn og kvitteres for. Her registreres det også
når noen trykker på skolemiljøknappen.
Det har vært kursing av elevråd i elevmedvirkning med avslutning hvor
foreldrerepresentanter og skoleledere deltok.
Elevene er godt i gang med forberedelsene til Operasjon Dagsverk.
Anne Lise Eid er ny elevrådsleder

2. De som var tilstede presenterte seg og sa hvilket trinn de representerte.
3. Refererte kort fra styremøte 2/10 (ligger på hjemmesiden), og fra «Fokusdagen» 3/10:
Barbro og Trine var tilsted på Tårnskolen som repr. for FAU, hvor ungdommer ledet en
arbeidsøkt med spørsmål og gruppearbeid.
4. Info til nye styremedlemmer:
-Kort om FAU, viser til nettsidene til Fug.no
-Kort om FAU`s vedtekter og bakgrunnen (behov for Vips, og nye strengere lover og
regler knyttet til bankkontoen FAU har) for at FAU i fjor ble stiftet som en forening.
5. Foreningsetikk og retningslinjer for FAU: Eli Helen Korsan og Monica Starheim
begynner å jobbe med dette, og lager et 1. utkast/forslag til retningslinjer for FAU.

6. Styreverv og fordeling av disse: FAU mangler leder og sekretær, 1 vara, samt flere nye
styremedlemmer (til sammen 8 stk.) for skoleåret 2019-2020. Turid Arnes sa ja til

sekretær vervet, ingen avklaring vedr. ledervervet. Dette tas videre til Årsmøte som
skal holdes 28/10-19. Tema valgkomite ble tatt opp. FAU har ikke brukt valgkomite
tidligere, vedtektene sier ikke noe om dette, det ble ikke valgt en valgkomite. På
styrets fb side ble det senere opprettet en valgkomite bestående av Bente Milde og
Silje M. Pettersen. Uklart hvordan dette skulle gjøres, så denne valgkomiteen ble
avviklet.
7. Status arbeidssaker fra skoleåret 2018-2019: Det er flere uferdige/påbegynte
arbeidssaker fra 2018-2019, dette får styret jobbe videre med i skoleåret 2019-2020.
8. Vårens foreldremøter (også arbeidssak fra 2018-2019): FAU`s representantenes rolle
og oppgaver under foreldremøtene skulle presiseres i informasjonsmateriell (ikke
fulgt opp av styret), så dette får styret jobbe videre med i skoleåret 2019-2020.
9. Innkomne saker: - Det ble ikke tid eller gitt anledning til å se på innkomne saker eller
henvendelser til FAU styret, dette utsettes.
10. Budsjett og Årsmelding for 2018-2019 legges frem for godkjenning på Årsmøtet.
11. Årsmøtet: Avholdes 28/10 kl.18.00 på personalrommet i 2. etasje på skolen. Innkalling
er sendt ut. Saklisten sendes ut 21/10.

12. Eventuelt, ingen tid til eventuelt, møtet ble avsluttet noen minutter over kl.21.00.

Ref. Trine Fagerland og Eli Helen Korsan

