Referat fra møte i FAU Hemsedal barne- og ungdomsskule
1/19-20

Dato/tid 23/9-19 * 19:00-20:30
Møterom 2
Referent Irene Markegård
Irene Markegård, Stine K. Skolt (5.tr), Mona Syversbråten (6.tr), Kristoffer
Sæthren (6.tr), David Underland (7.tr), Anne Berit Ulsaker (8.tr), Hanne
Ødegård (9.tr), Gunvor T. Abrahamsen (9.tr), Matilda Sjøgren (10.tr), BrittReidun Intelhus (10.tr)
Rita Johnsen, Bengt Wilhelmsen, Anita Pettersen, Sofia Norman

Møte nr.
Møtested
Tilstede
Ikke møtt

Før årsmøtet i forkant av FAU møtet hadde FAU et formøte for å diskutere
vedtektsendringene som var foreslått.
Leder ønsket alle velkommen til nytt år og alle presenterte seg.
SAK
1-19/20

Ansvar
Rektor informerer
•

•

•
•

•
•

2-19/20

Rektor fortalte om det skolen nå jobber med av ulike
prosjekter. Han ønsket også at skolen og FAU framover finner
prosjekter å jobbe sammen om. Det ønskes mer involvering
fra foresatte.
Oppstarten av skoleåret har gått bra og alt personale er på
plass. Fokus har vært på å sosiale ting som fjellturer,
skoleturer og vennskapsuka. Framover til det faglige tones
mer opp.
Skolen jobber fortsatt med prosjektet «Inkluderende skole og
barnehage» og et viktig tema for året er foreldresamarbeid.
Foreldreundersøkelsen tidligere i år viste at det er mye å
jobbe med og det er viktig å finne hvordan man kan jobbe for
å bedre dette. Rektor ber FAU se på både innhold og opplegg
i foreldreundersøkelsen på neste møte.
Elev- og foreldreundersøkelsen vil komme mot slutten av året.
I fjor hadde foreldreundersøkelsen hele 48% som svarte, noe
som var en stor forbedring fra tidligere år.
«Rektor informerer» blir fast punkt i starten på FAU møtene
der enten Rektor eller andre fra skolen som ønsker å
informere FAU felles møter.

Foreldrerådet/FAU/klassekontakter
FAU’s oppgaver
Det overordnede:
• FAU jobber for hele eller store deler av elevgruppa og er
bindeleddet mellom de foresatte og skolen.
• Klassekontaktene jobber sammen med kontaktlærerne på
trinnet/i klassen.
• Alle klassekontakter har taushetsplikt i saker om enkeltelever
og sensitive saker.
Klassekontaktene skal være bindeleddet mellom trinnene og FAU
og sørge for at aktuelle saker fremmes for FAU og at saker tas
med fra FAU til klassene. Alle foresatte skal oppfordres til å sende
inn saker til FAU.
Klassekontaktene har ansvaret for å arrangere noe sosialt for
klassen/trinnet minst 1 gang høst og 1 gang vår. Gjerne noe
enkelt – det viktigste er å samles og være sammen. De skal bidra

til et godt samarbeid mellom dem og kontaktlærere for å bidra til å
sikre et god og trygt læringsmiljø for elevene, både faglig og
sosialt.
FAU skal jobbe for at det å være klassekontakt skal være
interessant og enkelt.
Valgreglene i vedtektene forklarer hvem og hvordan
klassekontaktene velges. Hvert trinn velger 2 klassekontakter – 1
skal være fast FAU representant og den andre vara.
Noen andre råd og utvalg:
Foreldrerådet. Alle foresatte med barn på HBU er med i
Foreldrerådet. Dette er lovfestet og kan man kan ikke velge å
være med eller ikke og en skole kan ikkje velge å ha det eller ikke.
Et selvstendig organ som går gjennom FAU’s arbeid og velger
FAU. Forelderådet har årsmøte senest 4 uker etter skolestart.
FAU er Foreldrenes Arbeidsutvalg og består av 1 representant for
hvert trinn, samt leder og nest leder som velges av Foreldrerådet
på årsmøtet.
SU er samarbeidsutvalget ved skolen og er skolens øverste
rådgivingsorgan. FAU velger 2 representanter, det samme gjør
elevrådet og de ansatte. I tillegg sitter en politisk representant der
og rektor er sekretær.
SMU er skolemiljøutvalget for skolen. Samme gruppe medlemmer
som i SU, men 1 ansatt representant mindre da elever og
foresatte skal være i flertall.
FUG er Foreldreutvalget for grunnopplæringen. På www.fug.no
finnes mye nyttig informasjon. Utvalget er regjeringsoppnevnt.

3-19/20

Konstituering av FAU, valg av sekretær og su/smu
representanter
• Da det ikke var klart hvem som er trinnenes faste og vara FAU
medlemmer utsettes konstituering og valg av sekretær til
neste møte.
• Til medlemmer i SU og SMU ble følgende valgt:
Irene Markegård og Matilda Sjøgren.
Som vara ble Britt-Reidun Intelhus valgt
➔ Så snart som mulig skal alle trinnene melde i fra til FAU
leder hvem som blir trinnets faste FAU representant og
hvem som blir vara (begge kan møte på FAU møtene)

4-19/20

Økonomi, bankkontoer
Det ble informert om at FAU i fjor satt opp separate
bedriftskontoer for hvert trinn slik at man i framtida ikke skal bruke
privatkontoer til «klassekasser». Det er også satt opp bedrifts
vipps til hvert trinn der pengene som vippses går direkte inn på
klassekontoen.
➔ Alle trinnene skal så snart som mulig melde i fra til FAU
leder om hvem som skal ha disposisjonsrett til
klassekontoene

5-19/20

Spond
Fjorårets FAU ønsket å se på om Spond kunne brukes for FAU.
Dette har vi kommet til at vi ikke ønsker å utforske mer.

6-19/20

Taushetserklæring
Alle som var tilstede signerte taushetserklæring. De som ikke var
til stede signerer så snart som mulig. Det er viktig å få fram at
medlemmer av råd og utvalg ved skolen har taushetsplikt om
enkeltelever og sensitive saker. Dette gjelder da også FAU og
klassekontakter.

7-19/20

Møteplan

For året har SU møtene blitt satt opp og FAU skal ha møte ca 1
uke i forkant av disse. Møteplan utsettes til neste møte da vi da
har klarthet i hvem som blir faste FAU representanter.
Det er viktig at alle klassekontaktene oppfordrer foresatte på
trinnet til å sende inn saker til FAU.

8-19/20

Eventuelt
• Leder har tatt kontakt med flere FAU ledere i Hallingdal og er i

•

•

•

•
•

ferd med å opprette «Hallingdal foreldreråd»; et
erfaringsutvekslingsutvalg for FAU’ene i Hallingdal. De som
har gitt tilbakemelding har vært veldig positive.
Leder jobber med ei «klassekontaktblekke» der det skal stå litt
om hva det innebærer å være klassekontakt og litt nyttig
informasjon som faste arrangementer trinnene er ansvarlige
for.
Ingen trinn opplyste å ha fått oppdaterte klasselister etter
skolestart. Leder tar dette opp med Rektor. Det er viktig å ha
oppdaterte lister, da man opplever at elever både slutter og
begynner uten at det gis informasjon.
FAU skal se på muligheten for å lage en rutine/plan for
hvordan nye elever og foresatte tas i mot både av skolen og
foresatte/elever på trinnene. Det er viktig at man føler seg
velkommen.
FAU leder tar opp med Rektor om å finne alternativ løsning for
distrubusjon av ukeplaner fram til schooler fungerer igjen.
Et spørsmål kom opp om juleballet kan hete skoleball. Dette
fordi det er mange som ikke feirer jul. Vi spiller inn til elevrådet
hva de tenker.

NESTE MØTE: 14.oktober 18-20

