Referat fra møte i FAU Hemsedal Barne- og Ungdomsskule
5/19-20
Irene Markegård

Møte nr.
Referent
Tilstede faste
representanter
Ikke møtt

Dato/tid 3/9-2020

Irene Markegård (leder), Matilda Sjögren (nest leder), Stine K. Skolt (6.tr),
Anne Berit Ulsaker (9.tr), Gunvor T. Abrahamsen (10.tr)
Rita Johnsen (6.tr), Mona Syversbråten (7.tr), Kristoffer Sæthren (7.tr), Bengt
Wilhelmsen (8.tr), David Underland (8.tr), Anita Pettersen (9.tr), Hanne
Ødegård (10.tr),

I tillegg møtte rektor Ellen W. Fredriksen og Marianne Ødegård.
Oppsummeringsmøte for skoleåret 19/20. Har ikkje vært møter siden 27.01.2020 pga
Corona.

SAK
23-19-20 Gjennomgang av sist referat fra 27/1,2020.
Referat og innkalling godkjent

Ansvar
Matilda/Irene

24-19-20 Informasjon fra Rektor
-Rektor informerte om skolestart og status rundt
smitteverntiltak.
Det ble også informert om at det forventes at det blir
foreldremøter rett før eller rett etter høstferien. Men at
smittevern gjør at man ikke kan gå ut med konkrete datoer
enda. Mer informasjon kommer når man vet mer.
25-19-20 Diskusjon om FAU/forventinger
Tas på neste FAU møte

Rektor

Alle

26-19-20 17.mai 2019 status
Utgikk
27-19-20 Skoleting, forberedelse neste møte og oppsummering
Utgikk.

Rita/FAU leder

28-19-20 Gjennomgang referat frå møte med rektor 20.02.20
og SU-møte 11.03.20
Referat ligger på Kommunens sin hjemmeside
29-19-20 Neste SU-møte. Forslag til tiltak/handlingsplan
Tas på neste FAU møte
30-19-20 Hvilke oppgaver ligger hos FAU? Kva skal/kan FAU
gjøre?
Tas på første FAU møte etter foreldremøtene i høstt.
31-19-20 Status 6.klasse (nå 7.klasse)
Utgikk

FAU leder
Alle
Mona

32-19-20 Valg av Ny FAU leder
Da det ikke har vært mulig å avholde årsmøte grunnet
smittevern og leder for 19/20 går av, valgte FAU Marianne
Alle
Ødegård til ny leder.
Årsmåte avholdes når dette er mulig og valg gjøres formelt.
33-19-20 Tverrfaglig prosjekt – kultur/musikk
Rektor informerte om et nytt tverrfaglig prosjekt i regi av Tori
Snerte. Hver månad har hun et prosjekt med et trinn, som
Rektor
har en framføring i slutten av perioden. Foresatte inviteres
og det oppfordres samtidig til at foreldrene har et treff mens
elevene øver timen før framføring. Mer informasjon kommer.
34-19-20 Eventuelt
Da det ikke ble avholt foreldremøter i vår har det ikke blitt
valgt klassekontakter for skoleåret 20/21 ennå. De som satt
i fjor fortsetter inntil nye er valgt. Oversikt vedlagt referat.

