Referat FAU møte 20.04.21
Froland Ungdomsskole
Til stede: Linda Sveinungsen (8B), Lillian Ravnåsen (10B), Jorunn Fjærbu Seppola (9C), Per Arne
Tønnesen (8C), Nina Furre Kittelsen (10A), Janne Anita Nesland Røilid (10C), Monica Stien Hansen
(9A), Tor Inge Rasmussen (FAU leder Froland barneskole)
Fraværende: 8A og 9B

Agenda:
Natteravner
Mailadresser FAU
Retningslinjer 10. klassetur
Baller på taket
17. mai arrangement
Omvisning i fengselet

1. Natteravner
Tor Inge Rasmussen ønsker at noen andre tar over regien for å få tak i folk og setter rammene for
denne ordningen. Ingen ny kandidat ble utnevnt, men vi laget en plan for organiseringen av
ordningen frem til sommerferien.
Lillian lager en liste med oversikt over den klassevise ansvarsfordelingen frem til sommerferien.
Et skriv som beskriver hva det innebærer å gå natteravn, samt et skriv som beskriver koordinators
oppgaver renskrives av Tor Inge og videresendes til FAU i forkant av 1.mai. 8 C dekker 1.mai på
Trevann og Tor Inge deltar.
Klassekontaktene får i oppgave å skaffe minimum 3 natteravner fra sin klasse de oppsatte datoene (9
dager totalt). Klasssekontaktene i den aktuelle klassen ansvarlig for organiseringen.
Det ble ytret ønske om at info om å etablere et fastere opplegg rundt Natteravnordningen knyttet
opp mot FAU. Skriv med de oppdaterte retningslinjer og informasjon om ordningen oversendes også
til skolen. Tor Inge undersøker om disse også ligge på FAU sine sider.
Er det mulig å få dette inn i et årshjul for FAU sine oppgaver?

Info om natteravner vil parallelt med denne klassevise organiseringen legges ut på Facebookgruppa
«Froland natteravn». De som eventuelt melder seg der, videreformidles av administrator til
koordinatoren den aktuelle helga.

2. Mailadresser FAU
Jorunn tar kontakt med Lise Dukane og ber henne oversende en oversikt over mailadressene til alle
foreldrekontaktene slik at vi kan sikre oss informasjonsfly, holde kontakten og koordinere oss ved
behov.

3. Retningslinjer 10. klassetur
De reviderte retningslinjene er oversendt alle klassekontaktene for gjennomlesning. Dokumentet er
nå ferdigstilt og Jorunn oversender dette til Lise Dukane, som etter avtale legger dokumentet og
turforslagene ut på skolens hjemmeside under FAU. Linda og Jorunn presenterer retningslinjene på
første FAU-møte til høsten.
4. Baller på taket
Ballene kommer ikke ned fra skoletaket igjen, hvem kan ta ansvar for dette? Linda kontakter Lise
Dukane vedrørende dette.

5. 17. mai arrangement
Tor Inge (på vegne av FAU Froland barneskole) ønsket å drøfte om 17. mai arrangementet bør
overføres til ungdomskolen. Det har tidvis vært krevende å rekruttere folk til 17. mai komiteen og
arrangementet oppleves stort og krevende til å være foreldrestyrt. Noen av argumentene for å
overføre dette til ungdomskolen var at pengene nå går til skoletur i 10. klasse og at ungdommene i
større grad selv kan bidra under arrangementet.
Det ble uttrykt skepsis rundt om dette vil la seg gjennomføre i denne aldersgruppen og om
foreldrene vil engasjere seg på samme nivå som på barnetrinnet. Dette må eventuelt drøftes videre
ved en senere anledning.
Tor Inge sender mail til kommunen vedrørende status og etterspør et mulig samarbeid om
arrangementet, eventuelt om arrangementet skal vurderes overført til idrettslaget eller annet.
6. Omvisning i fengselet for 10. klasse?
Et innspill fra foreldre i et kriminalitetsforebyggende perspektiv. Linda undersøker dette videre.

7. Neste møte
Avtalte ikke nytt møte.

Referent Jorunn Fjærbu Seppola

