Ila skoles FAU- møte 6/11-2017 kl 18.00.
Sted: Personalrommet, Ila skole. 18 møtende.
Referent Henriette Jevnaker.
1. Åpning og konstituering ved Mathias:
Det var ingen innsigelser til innkalling, referat eller dagsorden.
2. Mathias orienterer om dagsorden:
Friedrikke Fischer fra FRIO skulle møtt, men måtte melde forfall.
Mathias formidlet beskjeder fra Friedrikke: Hvordan ønsker vi foreldre å bli informert fra FRIO? Hvilke
kanaler?
3. Valg:
Orientering om valg. To personer har gått ut av styret, FAU må velge erstatning for disse.
Mathias Eikseth ble gjenvalgt som leder. Blir sittende ut skoleåret.
Henriette Jevnaker fortsetter ut skoleåret.
Nina Juul og Fredrik Neumann valgt til nye styremedlemmer for to år.
FAU-styre velges for to år. Klasserepresentanter for et år.
Orientering om SMU (skolemiljøutvalget) og FAUs representant der. Helge som var vår representant har
flyttet, så rollen må erstattes. Naturlig at noen fra miljøgruppen sitter i SMU.
• Valg på ny representant blir gjort i neste FAU-møte.
Styret fordeler ansvaret slik:
Mathias: leder
Henriette: nestleder
Nina: kasserer
Fredrik: sekretær
•
•

Nina får oppgaven med å få tilgang til FAU-kontoene.
Kommunalt foreldreutvalg har møte i november. Mattias sender informasjon.

Diskusjon rundt kontinuitet i FAU og mål om mer fremdrift i arbeidet.
Ønske om å velge FAU-representanter rett før sommeren. Sikre å komme raskt i gang med arbeidet.
4. Natteravner:
Diskusjon i plenum etter orienteringen fra Natteravnene i forrige møte. Mange i FAU er positive til at
dette kan være aktuelt for Ila skole. Flere melder om at Ilataket og Evald Ryghs plass spesielt er utsatt for
et belastet miljø. Kjøp/salg og bruk av narkotika forekommer. FAU sonderer nærmere om tiltaket har
støtte blant foreldre på ila
5. Informasjonsdeling:
Ønske fra FAU-medlemmene om mer fortløpende informasjon ut til foreldrene. Referat kan sendes ut til
foreldre samt dagsorden til neste møte. Mulighet for å gi tilbakemelding knyttet til temaer.

6. Videre arbeid i arbeidsgruppene fra 18.50-19.30.
• Alle grupper lager navnelister.
Oppsummering, videre arbeid:
Det nye FAU-styret ber om et møte med rektor.
• Melde inn innspill fra arbeidsgruppene i denne kanalen til rektor.
Ønske om å finne gode plattformer for informasjonslagring og -deling for FAU.
Styret blir bedt om å ta saken med lokale Natteravner videre til SMU for behandling der.
Trafikkvaktordningen:
Trafikkgruppen sender ut trafikkvaktliste neste uke. Listen går ut til FAU- representantene som må
formidle dette videre til sin klasse.
Oppsummering fra gruppearbeidet gjøres i starten av neste møte.

