Referat fra FAU møte 26/5-20
FAU møte 26.05.2021
Til stede: Espen Halvorsen (leder) & Marita (familieveileder) fra Asker KommuneRusforebyggende arbeid, Silje Malmin, Kirstin Efskind, Linda Holt, Renate Rudi,
Marianne Bakkelund, Mike Martin, Karola Nagel, Katarina Juhasz, Maureen van den
Bogaardt (referat)
Fravær: SU representanten, Morten Rosmer, Åshild Sundt, Christin Neumann, Eivind Fransen,
Eivind Tolo, Kamilla Sunde Rolfsjord, Lotte Amland, Monica Roise, Silvia Robertson

Agenda:
1. info Asker Kommune rundt Rusforbyggende arbeid
2. godkjenning av siste referat - dagsorden
3. info fra skolen ved Silje
4. forslag endring av organisasjonsstruktur av FAU
5. valg av FAU leder, nestleder og sekretær
6. velkomstvoksen på plass i klassene?
7. andre saker

1. info Asker Kommune rundt Rusforbyggende arbeid
Bakgrunn/formål: Kommunen har fått midler fra Viken fylkeskommune for perioden 2019-2023 og
har som hovedmål til å forbedre og videreutvikle samarbeidet mellom skole, foreldre og Barne- og
familietjenesten for å skape helhetlig engasjement og økt samarbeid rundt rusforebygging. Skolen
er det viktigste forebyggende arena rundt dette. Formålet er å ha økt kunnskap, holdningen til
rusmidler både for foreldre og elever.
I denne forbindelse blir det etablert rusforebyggende arbeid i Asker for elever i form av et foredrag
på 9. og 10. trinn og rusforebyggende oppfølging. Det kan etableres foreldregrupper og en
ruskontakt ved skole.
Møtene som vil etableres innebærer bl.a. informasjon, erfaringer fra andre, nye tiltak, samarbeid
mellom foreldre ift rusforebygging, grensesetning osv.
FAU tar imot tilbudet og takket ja for å få et informerende foredrag til ungdomstrinnene (i første
omgang til 10. klasse. evt. 9. klasse), samt et infomøte til foreldre.
Silje holder kontakt med Marita-Kommunen om å etablere en ruskontakt inklusive rollebeskrivelse
+ dato til 10. klasse muligens før sommeren. 10.6.2021?
2.

Referat fra forrige FAU møte 14.04.2021 ble godkjent

3. Silje – info fra skolen:
Gode nyheter! Charlotte er friskmeldt og starter opp per 1. august 2021
Skole holder på med planlegging til neste skoleår, de fleste lærere er med til neste trinn. Noen har
ett fri år (Nina, Lars) noen bytter, to lærere har videreutdanning og to lærere fullfører
utdanningen. 12 nye elever starter i 2. klasse. Skolen kommer til å ha 112 elever. Mario 7.kl. tar sin
videreutdanning i matte og totalt har vi da tre mattelærere på plass.
Lettelser ift smittevernstiltak, derfor mulig å ha større grupper. Det blir derfor skoleavslutning til
10. klasse. 10. klasse foredrag vises både for skoleelever og foreldre til 10. klasse.
Sommeravslutninger må organiseres i selve klassene ism lærere. Skolegårdsuke fra kommende
mandag utføres med 9 kohorter.

Flere klasser skal på turer, bl.a. Håøya.
Drivhuset i full drift, det spirer og gror, mye engasjement, veldig bra!
4. forslag endring av organisasjonsstruktur av FAU
Siden vi er ikke alle til stede blir det vanskelig å gjøre om vår struktur som vi har hatt det siste året.
De fleste er fornøyd med Spond. Spond blir brukt til innkalling møte/agenda/referat. Dropboxen
blir stående som arkiv for FAU dokumenter. Dette punktet kan evt. være på agenda ved behov
senere etter valget av bl.a.FAU leder og sekretær rolle.
Viktig: Godkjenning av referatet av FAU medlemmer skjer innen kort tid 4-5 dager?, slik at det kan
deles med skolen/fredagsposten.
5. valg av FAU leder, nestleder og sekretær
blir agendapunkt på neste FAU-mote 8.6.2021
6. velkomstvoksen på plass i klassene?
Fint å ha en person som kan ta imot nye foreldre om dette skulle være aktuelt.
Det er opp til hver enkelt klasse hvordan de fordeler sine roller som FAU-klassekontaktvelkomstvoksne-varamedlemmer
7.

andre saker
• Takk til Kirstin som vil hjelpe og holde i gang Spond-saker og inntil videre det har blitt
etablert ny FAU til neste skoleår.
• FAU representanten spør i klassen sin om det er foreldre som er interessert i å stille som
representant i skolestyret, fristen er 31.5
(hvis ikke andre navn kommer på liste er det Tobias/Ane(varemedlem) som er villig til å
stille til valg igjen)
• Silje tar inn alle dato/uker fra kommende FAU møter i skolerute 2021/2022 -(Linda)
• Alle FAU medlemmer sender navn med de nye FAU repres. til Spond, alle må få invitasjon
til 8. juni til å være med på neste møte

