FAU møte 4 2017/2018
Referat
09/01/2018
Tilstede :
Representater fra alle trinn
Rektor har ordet
• Gjennomgang av nasjonale prøver. Ønsker høyere nivå på lesing og engelsk.
Ligger litt under gjennomsnittet i Modum kommine og resten av landet. Men i
matte er resultatene helt supre og er med på å heve snittet i kommunen.
• Fornøyd med deltagelse på foreldre undresøkelsen . Premie til 4 trinn for best
deltagelse.
• Elevundersøkelsen er gjennomført og svarene til elevene sammsvarer med
foreldreundersøkelsen. Jevnt over veldig bra.
• Avspassering 30 april (for miljøkveld)
• Sommeravsluttning 13 juni ( 17.30 – 19.30)
• avsluttning for 7 trinn 20 juni ( kl 18)
• Siste skoledag 21 juni
Referat godkjent
Sak 1
• Sikkring akebakken
• Kristin har vært i dialog med vaktmester og kommunen og fått Modum
kommune til å lage høyere brøytekant.
Sak 2
• Kommunalt FAU
• Møte 6 desember hvor 2 representater fra alle skolene i Modum var tilstede.
Det ble sett på organisering av FAU og det jobbes mot en felles organisasjons
form. Stalsberg FAU blir brukt som et godt forbilde.
• Leder mangler fortsatt
• nytt møtee 19 mars

Sak 3
•
•
•
•
•

Førjulsfester
Gode tilbakemeldinger
Ønskelig med flere loddbøker (12 stk)
Vaktmesteren ryddet for 6 trinn. 6 trinn takker.
Godt med overskudd.

Sak 4
• 17 mai
• 4 trinn kontakter russepresidenten ang russ i toget fra Coop til Stalsberg skole.

Sak 5
•
•
•
•
•

Forberedelse til foreldremøte
valg av varaer , oversikt over hva som skjer denne våren ,
Sosial hendelse med foreldre og barn
planlegg foreldremøte med kontakt lærer og trinnkontakter
Ta opp med lærer ang pauser og når de blir tatt.

Sak 6
•
•
•
•
•

Eventuelt
Male gangen til FAU kjøkkenet. Trengs 3-4 stk. 2 trinn er på saken
Vegard ordner dodør i blåbærlia
Dårlig ventilasjon og mugg på SFO.
Neste møte i FAU er 8 mars

