Referat fra møte i FAU
Tid: Tirsdag 27.november, 2018
Sted: Mykland Skole
Tilstede: Hanne- Cecilie Vanebo- Høyland, Jan Knutsen, Rune Wikøren, Olav Mjaaland,
Signe Heldal Risholt og Camilla Førsund Kile.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.
Sak 2: Godkjenning av saksliste. Saksliste godkjent.
Sak 3: Sak fra Elevrådet: Elevrådet har hatt møte, og de gir tilbakemelding om godt
skolemiljø og fornøyde elever. Elevene forteller at de har det bra.
Sak 4: Sak fra lærerne: Elevenes lekser og oppmuntring til foreldrene om å engasjere seg i
barnas skolearbeid. Lærerne har uttrykt ønske om at foreldrene sjekker at elevene har gjort
leksene, blant annet høre elevenes gloser og leselekser.
Sak 5: Oppdatering på «skolesaken» og planen videre. Etter diverse medieoppslag ser det
nå ut til å være rolig rundt skolesaken for denne gang. Men på møtet ble det diskutert
alternativer for hva som bør gjøres for skolens fremtid. Det planlegges blant annet et felles
møte med diverse lag og foreninger i bygda, for å se på ulike løsninger for å trekke flere folk
til bygda og sikre fremtidig elevgrunnlag. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med
kommunens politikere. I første omgang vil FAU invitere alle foreldrene ved Mykland Skole til
et felles foreldreråd onsdag 30. januar. FAU oppfordrer alle til å komme når en så viktig sak
skal diskuteres. FAU oppmoder også sterkt til en åpen dialog om elevenes skolemiljø og
skolens fremtid. Det å for eksempel arrangere en anonym brukerundersøkelse frarådes på
grunn av de små forholdene. I en anonym undersøkelse vil små detaljer kunne virke større
og mer graverende enn de opprinnelig er dersom de skal gjøres om til prosentvis anslag
blant foreldregruppen. Vi ønsker en åpen dialog der alle foreldrene gis muligheten til å
komme med både positive og negative innspill. Denne type møte vil kreve en del
forberedelser, og FAU møtes igjen tirsdag 8.januar kl. 18.00 for å nærmere planlegge dette
foreldrerådet. Da vil det lages en innkalling og utarbeides et mer detaljert program. Foreldre
som ikke kan delta på dette foreldrerådet vil også gis muligheten til å komme med innspill
som kan tas med i foreldrenes vurdering av elevenes skolemiljø.
Sak 6: Planlegging av juleavslutning onsdag 12. desember kl. 17. Det vil bli påmelding for å
lage til nok grøt. Rektor steller til tre gryter med grøt som FAU gjør ferdige onsdag
ettermiddag. Hanne Cecilie lager en ekstra gryte med grøt. Camilla lager invitasjon med
påmelding. På grunn av gratisprinsippet i skolen blir dette arrangementet gratis, og FAU og
skolen deler på utgiftene til grøten og tilbehøret.
Handleliste: Saft, sukker, smør, kanel, papptallerkner, plastskjeer, 4 marsipangriser til
mandel i grøten, servietter. FAU møter 15.30-16 tiden onsdag 12. desember.

Sak 7: Trafikksikkerhetsplan for skolen. Trafikksikkerhetsplanen ble sendt til FAU
medlemmene i forkant av møte. Planen ble gjennomgått på møte, og det var få innsigelser til
selve planen.
Sak 8: Eventuelt. Sykkelstativ ble etterspurt. Rektor sjekker opp i dette. Skolen har tidligere
kjøpt inn et par sykkelstativ.

Neste FAU møte: tirsdag 8.januar kl. 18-19.30. Rektor kaller inn.

________________________________________________________________________
Referent: Camilla Førsund Kile

