REFERAT FRA FAU-MØTE
DATO :

15.oktober 2019

STED:

Kantina Sentralgården

TILSTEDE:

Pia Knøsen Lund, Frode Thobru, Anne Tøraasen Flaten, Gunn Monica
Gjerdrum og Ståle Osrønningen
Rektor Morten Libekk deltok på første del av møtet

FRAFALL:

Merete Jule

Sak 1

Informasjon fra rektor

Budsjett - i forbindelse med innsparingsprosessen i Våler Kommune skal oppvekst/kultur og
kirke finne effektive innsparingstiltak som gir en samlet årlig kostnadsreduksjon på
9 millioner kr i løpet av 4 år (2020-2023). En del av dette er allerede spart inn ved at
Nordhagen skole er lagt ned. Bygging av 1-10 skole vil også gi innsparing ved reduksjon til
en rektor og mindre støttefunksjon. Elevtallet på ungdomstrinnene er synkende og et mindre
antall elever vil kreve mindre ressurser.
Rektor understreker at 2-lærersystemet er viktig å opprettholde, slik at spesialundervisning
kan utøves inne i klasserommet. Inn på Tunet-ordningen er nå erstattet av et eget opplegg for
4 gutter ved Svein Erik Hagen/Maria Heimdal. Dette opplegget fungerer bra.
FAU etterlyste svar på brev sendt rektor og rådmann rundt bekymring knyttet til elevers krav
på tilrettelagt opplæring og det generelle skolemiljøet – rektor følger opp med skriftlig svar.
Samarbeid hjem – skole er viktig. FAU utfordret rektor til å ta kontakt med Ingrid Grimsmo
Jørgensen på HiNN. Kanskje kan vi arrangere en temakveld?
SU-møtene er viktige i samarbeidet hjem - skole. Neste SU-møte blir 28.november kl 14.30.
Leder og nesteleder i FAU deltar evt med resten av styret som vara.
Viktig med informasjon om hva som skjer på skolen til hjemmene – bruk sms-tjenesten!
Viktig med både ros og ris.
Rektor inviteres til FAU-møtene for å orientere om aktuelle saker/status.
FAU`s årsmøte signaliserte at rektor er dårlig til å svare på mail fra FAU/foreldre – rektor tar
dette til etterretning og lover å bli raskere med å svare på mail-henvendelser.
Årsmøtet var også bekymret for oppfølging av enkeltvedtak på elever – rektor mener at
enkeltvedtak på spesialundervisning blir fulgt opp, men at hjem som er usikre og har spørsmål
rundt dette kan ta kontakt.
Trivselsleder-ordningen? Rektor jobber med å få dette i gang igjen.

Mot-elever/Mot-økter? Har ligget litt brakk siden mars 2019 , bl.a pga sykmelding. Rektor har
vært i kontakt med regionleder i MOT, Monica Gravdal ang disse utfordringene. Rektor vil
jobbe videre med å finne løsninger for å gjennomføre MOT dette skoleåret. Det vurderes å
benytte eksterne ressurser tiol dette. Evt søkt FAU om finansiering?
Inneklima/dårlig luftkvalitet – hva kan vi gjøre? Målinger på skolen viser at luftkvaliteten til
tider er dårlig, men innenfor godkjente nivåer. Ved bygging av 1-10 skole må aulaen inn som
en del av prosjektet. Det må sees på aircondition, solskjerming og utbedring av scena. FAU
og rektor sender mail til teknisk/prosjektleder om dette.
Mobbeombudet har vært på besøk på 10.trinn.
VISMA Min skole/foresatt – appen er ikke tilgjengelig. Rektor følger opp dette med ITavdelingen.
FAU ber rektor sjekke opp om VISMA fungerer i forhold til å sende beskjed til foresatte om
anmerkninger.

Sak 2

Konstituering av styret

FAU`s styre 2019/2020 blir som følgende:
Pia Knøsen Lund

leder

Frode Thobru

nestleder

Anne Tøraasen Flaten

sekretær

Gunn Monica Gjerdrum

kasserer

Ståle Osrønningen

styremedlem

Merete Jule

styremedlem

Referent 15.10.19
Pia Knøsen Lund

