Referat fra FAU møte 02.12.20
Møteleder Eivind (deltagere finner dere ved å åpne arrangementet)
Info fra julemarkedskomite:
- de har undersøkt muligheter for forskjellige aktiviteter (lotteri, auksjon osv)
- lite engasjement og har blitt vanskelig å komme videre
- ønsker å arrangere et vårmarked istedenfor
- ønsker å arrangere et lotteri, gjerne digitalt med fine premier til påske
Info fra FAU representant i skolestyret
- har ikke fått referatet fra møtet så har ingen informasjon å dele
Info fra daglig leder Åshild i barnehagen
- Nå 27 barn og 12 førsteklassinger
- ønsker flere barn, var mange søkere i år,
- fint om alle snakker/informerer/skryter av dem (søknadsfrist 01.03)
- nylig gjennomført foreldreundersøkelsen. Ifjor hadde de høyest tilfredstillelse i Asker
- er på gult nivå så er mye ute og alle "fester" har foregått uten foreldre
Info fra vikarierende daglig leder Silje (Charlotte er sykmeldt ut skoleåret)
- styremøte holdes neste uke
- nå som ungdomsskolen er "rød" er den helt adskilt fra barneskolen
- hver klasse er nå en kohort
- ungdommene sliter med å holde 1m avstand og må minnes på dette
- utvikler plan for uteområdet rundt ungdomsskolen med Merethe Haug,
søker om midler fra Sparebankstiftelsen for dette
- inntaks-stopp for de store klassene
- bussene til/fra skolen fungerer bedre, men fortsatt noen utfordringer.
Frode ringer mye til busselskapet. Bussene er også veldig fulle, spesielt torsdags-bussen, så det er
ønske om at foreldre som har mulighet kjører barna.
Generelt
- det ønskes at alle FAU representantene tar opp mobbing og klassemiljø på alle foreldremøter.
- alle klasser bør informeres om at det kan søkes midler (penger) fra FAU til ting eller aktiviteter
for barna. FAU representantene nevner også dette på foreldremøter og det blir en sak i
Fredagsposten
- det informeres om at 9.trinn m/lærere planlegger oppstart av "ungdomsklubb" i 2021

