
     Referat fra FAU, 05.04 2016 
 
Til stede: Gro Nilsen, Åse-Berit Fidjeland, Tor Inge Tjørhom, Bjørg Hilde Fidjeland,  
  Siw Omlid, Solveig M. Ådneram, Geir Hovland og Kari Andersen. 
 

Sak5/16: Felles foreldremøte 
                   Det har vært vanlig praksis å arrangere foreldremøte sammen 
med Tonstad, og gjerne sammen med barnehagene og helsestasjonen også , men 
det er veldig vanskelig å få til. I år var det Tonstad "sin tur" til å arrangere dette. Vi 
kom med forskjellige innspill , men de ønsket ikke noen av disse, og ville ha temaet 
"nettvett". Det var greit for oss på Sinnes. Men nå er skoleåret snart slutt, og det er 
fremdeles ikke blitt noe av møtet.  I tillegg så er det vanskelig sånn på tampen å få 
tak i skikkelige foredragsholdere. Barnehagen hadde et møte som ble takket nei til 
pga. tema, men det viste seg i ettertid at det var et tema som vi absolutt hadde 
syntes ville være interessant. 
       Sinnes skules FAU ble enige om at vi i år takker nei til felles 
foreldremøte med Tonstad, og rektor har muligens et annet opplegg. 
 

Sak 6/16: Endring i opplegg med fellesforeldremøte 

                      Gro Nilsen foreslo endringer i rutinene for "felles foreldremøte". 
Det foreldreutvalget som er sittende skal gjøre forberedelser til neste års møte. Da 
har FAU faktisk et helt år på å forberede et møte, finne tema og få tak i gode 
foredragsholdere.  Når et nytt FAU kommer sammen på høsten, er det mye som 
skjer med andre ting, så foreldremøte kommer litt ned på listen. Dermed blir dette 
gjerne utsatt til våren, og da får vi samme problemet som i år. Det skjer også mye 
annet på våren, så oppmøte på disse møtene er gjerne dårlig.  
        Dette var et forslag som ble godt mottatt hos FAU på Sinnes 
skule. Vi går derfor i gang med å arrangere neste års foreldremøte .  Tema: Natur 
og villmark.. 
    Selve møtet vil foregå på høsten 2016. Tonstad, barnehage og 
helsestasjonen vil bli informert og invitert.  
 

Sak 7/16: 17. mai 
                17. mai-komiteen spurte om FAU kunne skaffe foreldre til 
flaggbæring. Gro snakket med komiteen som hadde møte samtidig med FAU. Det er 
ingen tradisjon for at FAU har ansvar for å bære flagg, men det har vært foreldre i 
Sirdalsbunad. 17. mai-komiteen finner disse selv. 
 

Sak 8/16: Eventuelt 
                 Geir Hovland etterlyste klimamåling. Den er på gang. 
       Solveig M. Ådneram spurte om uteområdet på skolen. Her er 
også mye på gang, eks. vippe som ble ødelagt vinteren i fjor, gjerde og støyskjerm 
vil følges opp. 
       Skolebuss: Her er endring i befraktning, men også i rutetider. 
Åse Berit sjekker opp dette. 
       Skolebuss: "sirdalsgode" med gratis buss er borte. Elevene kan 
kjøpe månedskort eller klippekort om de ønsker å følge skolebussen, men ikke har 
krav på gratis buss. Skal dette endres på, må det tas opp politisk, og ikke gjennom 
FAU. 


