Foreldremøte i FAU onsdag 5. november 2015
Til stede:

Lise Kleiberg, Rita Haugen, Siw Rysstad Omlid, Bjørg Hilde Fidjeland, Solveig Marie
Ådneram, Gro Nilsen og Birgitta Tjørhom

Fraværende:

Marie Kvalvik Ådneram, Kari Andersen, Tore Inge Tjørhom, Geir Hovland og Arne
Tjørhom

Sak 23/15: Informasjon fra SU/SMU
Informasjon fra møtet i SU/SMU 26.oktober. Viser til referat fra SU og SMU som er tilgjengelig på
skolens hjemmeside.
FAU har følgende spørsmål/kommentarer til SU/SMU i forhold til uteområdet:
 Hva blir midlene som var tiltenkt basketballbanen brukt til?
 Stengene til volleyballbanen var løse i starten. Er dette rettet opp i?
 Uteområdet må vedlikeholdes. Vippa som ble ødelagt sist vinter er fortsatt ikke i orden.
 Gjerdet ut mot bussholdeplassen er ødelagt. FAU etterlyser vedlikehold av dette.
Sak 24/15: Felles foreldremøte med Tonstad
Barnehagen har tatt kontakt i forhold til et tema om språk og språkstimulering. FAU vurderer dette til
å være mest aktuelt for foreldre i barnehagen og de yngste alderstrinnene, og vi ønsker primært å
jobbe videre med andre mulige temaer.
Gro Nilsen vil ta kontakt med FAU på Tonstad og vil komme med følgende forslag om mulige
foredragsholdere til et felles foreldremøte:
 Lars Krempig og Inger Anundsen: Foreldre til "Villmarksbarna".
 Pål Roland: Tilknyttet Adferdssenteret i Stavanger
 Godi Keller: "Pøbelpedagog" og foredragsholder
Sak 25/15: Juletrefest
I fjor ble det litt lite mat, både fordi mange elever har med seg mange gjester på festen og fordi de
tyske elevene på Lunde var invitert. FAU ønsker at elevene på Lunde skal inkluderes i lokalsamfunnet
og ønsker derfor å invitere dem til juletrefesten i år også. Forslag til mulige løsninger i forhold til mat:
 Elevene på Lunde må også få beskjed om praksisen med at alle bidrar med litt mat hver.
Kanskje de kan ta med en spesiell matrett fra Tyskland?
 FAU oppfordrer alle foreldre til å ta med seg rikelig med mat. Maten skal rekke til alle elevens
gjester og helst litt til.
Andre viktige punkt i forhold til juletrefesten:
 Elevene på Lunde må få beskjed om å ta med en liten gave slik at de også kan få gave når
julenissen kommer.
 Vil elevene på Lunde ha et innslag i underholdningen?
Sak 26/15: Eventuelt
a) Det har kommet opp ønske fra foreldrene om mer oppdatert undervisningsmateriell på
Sinnes skule. F.eks. Smartboard, Ipad m.m. FAU tar det videre til SU.
b) Språkbruk på ungdomsskolen
Pga. en episode om språkbruk på ungdomsskolen er det ønsket en klargjøring rundt temaet
språkbruk. Dreier dette seg om et engangstilfelle etter provokasjon fra elever eller vil elevene
få anmerkning og nedsatt orden/oppførsel ved bruk av ord som "jaggu" og "sabla"?
c) Skoleskyss:



Det er et ønske om at hele småskolen bør ha tilbud om skoleskyss. Er dette en sak for
FAU? Gro undersøker videre.
 Trygghet på skolevei. Det har kommet signaler om uansvarlig kjøring av skoleruta. FAU vil
ta dette opp i SMU.
d) Garderobene:
 Er det fortsatt et problem på ungdomsskolen at jentene ikke vil dusje i forbindelse med
bading? FAU vil ta det opp i SMU. Kan det være en mulighet å få dusjforheng/båser i
garderobene?
9/11-15 Referent Birgitta Tjørhom

