Referat FAU-møte 04.11.2020
Til stedet: 1.Paal Yngvar Kapstad, 2. vara Emily Ritch-Reinfjord, 3. Andreas Grossmann, 4. Kjersti Bendiksen,
5a. Maria Daland, 5b. Elske Hekman-Drost, 6. Inger-Mari Minnesjord, 7a. Henriette Bjørntvedt, 7b. Maria
Bråthen, 8. Judith Omland, 9. Hild-Mari Vestbøstad og 10. Kristian Solberg. Karsten Grytnes.

Sak 1 20/21: Velkommen ved Anne Cecilie Eie og Anja Landsverk
Sak 2 20/21: Ord for kvelden v/ Anja Landsverk.
Sak 3 20/21: Presentasjon av FAU.
- Runden rundt bordet.
Sak 4 20/21: FAUs arbeidsrom.
- Viser til FAU-mappen.
Sak 5 20/21:
- SFO-vedtekter. Det er egentlige ikke store endringer, men en oppdatering av vedtak som er gjort i
skolestyret. Dette gjelder blant annet søskenmoderasjon. Endringen med 1 ansatt pr. 18 barn
sammenfaller med vedtektene i Skien kommune.
Sak 6 20/21: Taushetserklæring
- Alle nye representanter i FAU har signert taushetserklæring.
Sak 7 20/21: Orienteringer
- Mobilbruk, det blir ikke mobilhotell.
- Ikke storforeldremøte og juleavslutning.
Sak 9 20/21:
- Natteravn. Det er gjort vedtak om at Skauen kristelige skole skal være nattravn i sentrum. Foresatte
setter seg opp på liste på gitte datoer. Dette skal være på frivillig basis dette skoleåret. Pr. nå er det kun
fire foresatte som har satt seg opp på liste. Det blir endringer fra neste skoleår. SLT-koordinator
inviteres på neste møte. Vi som FAU-representanter må snakke om dette temaet på møter med foresatte
på eget trinn.
Sak 10 20/21: Karsten orienterer
- Skole-hjem samarbeid: Dra i samme retning, ta opp saker med kontaktlærer så fort som mulig.
- Covid-19: Minner om å holde avstand.
- Tilstandsrapporten, elevundersøkelsen, karakterer
- Ny kirke: det er lagt til rette for skolebruk i kjelleren 4 klasserom, 3 grupperom og minglerom, det bil
koste 7.millioner kr. Det er plass til 280 i kirkerommet og 150 perosner i menighetssalen. Det er laget
ny parkeringsplass, sykkelparkering-det kommer utlån av piggdekk til 4.trinn, ny gapahuk i «huleby»,
og paviljongen skal fjernes, usikkert når.
- Elever i framtiden: i 2021 er det tatt opp 20 nye elever. Fra 2022 er det nedadgående elevtall, da må det
rekrutteres elever.
Sak 11 20/21: Eventuelt
- Hvordan kan elever som er hjemme med symptomer følge undervisningen på skolen? Det er større
fravær nå en tidligere, men skolen har fortsatt ansvar for elevens faglige utvikling. Rektor kan fortelle at
skolen skal ruste opp PC’parken. Noen lærere legger ut undervisningsmateriell på Teams, elevene kan
sende melding via Teams. Foresatte må ta kontakt med kontaktlærer og spørre om man skal følge
ukeplan eller et annet opplegg dersom eleven er borte over lang tid. Karsten tar det med tilbake til
teamene slik at det sendes ut noe felles informasjon til foresatte. Foresatte må si ifra til skolen dersom
eleven ikke har tilgang til utstyr for digitalt skolearbeid hjemme, da finner vi en løsning.
- Dersom det blir påvist smitte på skolen vil trinnet bli satt i karantene.
- Fast betaling av skolepenger, pr. nå må man selv legge inn fast trekk i nettbanken.
Takk for godt oppmøte og engasjement!
Vennlig hilsen ferske Fau-ledere :-)

