FAU møte 19.01.21, Digitalt.
Tilstede: Tobias Harry Wittchen, Tor Magne Auestad, Harald Dirdal, Sabrina Oftedal, Camilla Christiansen,
Enrico Graf og Målfrid Heien Førde.
●

Informasjon om koronasituasjonen:
Skolen prøver å informere best mulig ut til foresatte om situasjonen. Skolen får god støtte fra
kommunen og rutinene er gode.
Tilbakemeldingene fra elever som er i karantene er at de takler dette godt. Elevene får god støtte og
hjelp fra skolen. Smitteteamet har vært veldig hyggelige å samarbeide med.

●

Leirskole for 7. klasse:
Leirskolen for 7. klasse skal gå som planlagt. Klasseforstander vil kalle inn til et digitalt foreldremøte
for å planlegge.
Om det skulle oppstå noe som gjør at elevene ikke får reise må vi se hvordan dette løses etter hvert.
Leirskolen kan da gjerne utsettes til 8. klasse.

●

Mulighet for fruktbestilling:
Det har kommet et ønske fra foreldre om frukt til elevene på skolen.
Skolen har nå sjekket om det var mulig å legge inn bestilling av frukt på skolelyst.no, men det var
dessverre ikke mulig for vårt område.

●

Lys som står på om natten på ungdomskolen:
Noen har gjerne lagt merke til at lyset på ungdomskolen står på hele døgnet. Her er det noe som ikke
fungerer som det skal etter skolen fikk nye lys. Det jobbes med saken for å få dette ordnet.

●

Overgang til ny kasserer:
Det er utfordrende med bytte til ny kasserer. Det har nå blitt laget en arbeidsbeskrivelse for å lage en
bedre rutine for å sikre kontroll på økonomien i FAU og at det blir en ryddig overgang til ny kasserer.
Kasserer lager et regnskap over inntekter og utgifter for FAU. Dette ble gjennomgått.

●

Vårball:
Det er et stort ønske om å få til et vårball for 10. klasse. Det ble satt en dato godt frem i tid i håp om
at ballet skal kunne gjennomføres. Datoen er satt til fredag 7. mai.
Vi håper at også Dirdal skole skal kunne delta.

●

Dugnad:
Dato for dugnad for våren er satt til tirsdag 13. april kl. 17.

●

Mobilbruk på skolen:
Kommunale regler for mobilbruk på skolen er for barnetrinnet at mobilen skal være helt avslått i
skoletiden og for ungdomskolen skal den være på lydløs, men den kan brukes i friminutt.
Spesielle unntak må avtales med lærer.
Her er noe av det som ble diskutert ang. mobilbruk:
- Forslag om å innføre mobilfrie friminutt.
- Kan være nyttig i undervisningen da eleven har tilgang til blant annet kamera, mikrofon og
kalkulator.

-

Har ikke tro på å fjerne mobilen helt.
Større tro på oppdragelse enn fratagelse.
Elevene må kunne legge bort og ha mobilen på vent.
Elevene kan ha glede av mobil sosialt og som en tilgang til det sosiale fellesskapet.
Barn skjønner ikke omfanget av det å dele bilder og film av seg selv og andre.
Ta dette opp på foreldremøtene.
Snakke med elevrådet hva de mener om mobilbruk.
Gi foreldre et verktøy som kan brukes for å hjelpe barna med mobilbruket.
Vise verktøy på storskjerm på foreldremøte. F. eks. hvordan sjekke nettlogg.
Foreldre bør være gode forbilder selv når det gjelder mobilbruk.
Mer informasjon om sunt nettvett.
Viktig at foreldre er oppmerksomme på hva barna gjør på nettet.

Nytt FAU møte er satt til 18. mars kl. 18.

