Referat FAU oppstartmøte 23 oktober 2019

Til stede: Frode Thorstad (Rektor), Ine-Therese Pedersen, Marcos Porcires,
Johanne Nikolaisen, Anne-Marit Heggelund, Vera Louise Hauge, Irene Ianssen,
Andreas Risstad, Ann-Lorin Waither-Noor, Mona Kirkeby, Lisbeth Olsbakk, Zandra
Zadewasser.
Sak 1.

Konstituering

Leder FAU 2019/2020
Vara
:
Kasserer
:
Referent
:
Medlemmer til S.U. :
Medlemmer til S.M.U.
senere tidspunkt

:
Ine Therese Pedersen
Vera Louise Hauge
Irene Ianssen
Marcos Porcires
Ine Therese Pedersen & Andreas Risstad
:
Andreas Risstad & elev som velges ved

Sak 2. Orientering av saker fra rektor
a. Leirskole og endring av lov knyttet til dette. Forslag fra rektor om at
inntekter fra 17 mai arrangement i hallen går til FAU som så fordeler
disse midler etter søknad fra klasse som skal på leirskole. Forslag
vedtatt.
b. KD ser på opplæringsloven ang gyldig fravær knyttet til
trafikkopplæring, som ikke gjelder på Svalbard.
c. Skoleskyss starter 4 november. Informasjon om eventuelt rutevalg i
Gruvedalen kommer. Ordningen gjelder som før. 1-10 klasse får skyss til
skolen og 1-7 får skyss til/fra skolen.
Innspill fra gruppa om å starte en uke før neste år da det blir fort mørkt
i slutten av oktober, og heller slutte 1 uke tidligere på våren.
d. Skolemat. Barnetrinnet spiser 2 ganger per dag. Ungdomstrinn og VGS
får servering mot frivillig betaling (25 kr/dag i 180 dager). Faktureres 4
ganger per år.
e. Skolefoto. Diskusjon rundt bruk av fotograf fra fastlandet eller bruk av
lokal fotograf. Enighet om at det beste er å leie inn etablerte fotografer
som har utstyr og katalog/nettløsninger. FAU vil vurdere til neste skoleår
om det kun skal tas gruppebilder eller både gruppe og portrettbilder.
f. Nettbrett/IPad. IKT gruppa på skolen jobber med en anbefaling ang
skjermtid og om det skal etableres en standard på hvilke apper som
skal være installert. Apper og andre verktøy som behandler sensitiv
informasjon følger GDPR (Showbie etc)
Diskusjon rundt evaluering av bruken av IPad. Det er planlagt en
evaluering , men usikkert hvordan eller når skolen skal gjennomføre
denne. Forslag om at erfaringsutveksling mellom lærer og foresatte kan
gjennomføres i eget møte med lærer og klasse.
Sak 3. Innspill fra FAU medlemmer til Rektor
a. Spørsmål om det finnes prosedyrer blant ansattes snusbruk på skolen.
En eller flere elever har reagert på lærers snusbruk på skolen. Rektor
svarer at det er usikkert om det finnes noen nedskrevne regler, men
skal undersøke nærmere og ta til diskusjon internt.
b. SFO. Orientering om at det er fullt mulig å ta opp SFO saker i FAU og
eventuelt invitere SFO hvis det blir aktuelt.

Sak 4.Neste møte
Neste FAU møte settes til 20 november 2019 kl 18-19, på skolen.

