Referat FAU
Oasen skole Strømme
Dato: 08.02.21
Tid: 19.00-21.00
Sted: på zoom (pga smittevern)
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Rektor:
Andre:

Saksliste:
Åpning og bønn v/Hanne
Status fra klassene
SAK 46 2020-21 Innkalling og saksliste ble godkjent
SAK 47 2020-21 Orientering fra skolens ledelse v/inspektør






Rektor er 100% sykemeldt
Vi jobber daglig for at elevene skal ha det bra. Vi har noen elevsaker som
tar litt mye tid, men som er meningsfullt og givende.
Vi erfarer at det å stå på for enkeltelever inn mot kommunen virkelig har
noe for seg.
Vi kan også melde om at vi blir tatt godt imot både i kommunen og med
andre samarbeidspartnere.
Ledelsen venter på svar om prinsipielt spørsmål til kommunen om hvorfor
skolen blir nedprioritert i forhold til Mobilt team.

Vedtak: FAU ordner blomsterhilsen til rektor på vegne av elever og foresatte.

SAK 48 2020-21 Markedsføring av skolen




Oppfølging av sak 32
Søknadsfrist 1.mars
Det har blitt lagd en film for alle skolene som skal sendes til menighetene.
En kortere versjon skal brukes i sosiale medier.

Vedtak: FAU oppfordrer til å spre informasjon via sosiale medier. Fornøyde
foreldre er beste reklame
.

SAK 49 2020-21 Foreldremøte vinter/vår 2021


Vedtak fra forrige FAU: Selv om smittesituasjonen er uoversiktlig og det
finnes restriksjoner, ønsker ikke FAU å avlyse. Kan vi tenke en annen
kreativ løsning her? Kan man gjøre noe digitalt? Foreløpig forslag til dato
er 18.mars, på Frikstad Bedehus.



To forslag til tematikk:
a) «Det Varme Blikket» med Liv Berit Heimstad Tønnessen

Her kan vi altså kjøpe en unik kode til en eller flere youtube-filmer (30-40 min)
som foreldre kan se i løpet av en uke. Med filmen følger et samtaleark som vi kan
velge å ta i bruk. I innlegget under blir det nevnt som en førjulsgave til
foreldrene, men jeg har ikke inntrykk av at selve videoen eller samtalearket er
knyttet til julehøytiden.
b) En kristen fagperson snakker om psykisk helse, gjerne som barn/
ungdommer også kan høre sammen med foreldrene
Vedtak: Dagens smittevernsituasjon gjør det vanskelig når kun 10 personer kan
være fysisk tilstede. Det er også et digitalt metningspunkt, så foreldremøtet
utsettes.
SAK 50 2020-21 Trivsel og inkludering blant elever og foreldre
Informasjon fra kommuneoverlege Pricilla Hilton (pr tlf. 05.02.2021):
Det er tillatt for FAU å arrangere et sosialt treff for klassene utendørs, utenom
skoletid, der foreldre og søsken er med, med følgende vilkår:
- utendørs
- kun klassen (altså samme kohort)
- andre "deltakere" begrenses til søsken og foreldre fra den klassen
Klasse

1.-2.

Oppdatert
fb-gruppe
Ja

Vennegruppe
Ja

Klassetur/
sosialt treff høst

Klassetur/
sosialt treff vår

Grilling på Lauvåsen
14/9

Ake -og båltur
m/foreldre og
søsken. Dato ikke
satt enda.

3.-4.

Ja

Ja

Tur til Bondegårdsparken 10.okt, utsatt
til 14.nov

Ake- og grilltur
m/foreldre og søsken
mandag 15.feb.
P-plass. Frikstad
Bedehus

5.-6.

Ja

Nei

Mulig golf?

Ake- og grilltur
onsdag 17.feb,
Frikstad Bedehus

7.

Ja

Glowing golf (bursdag)
for alle jentene og
guttene i klassen, uten
foreldre.

Aketur 4.februar.
Hånes,
Antiokiamenigheten.

8.

Ja

9.

Nei, bruker
mail.

10.

Messenger

Dato ikke satt.
Elevene styrer med
sine ønsker

Fredag 19.feb i
skoletiden.

SAK 51 2020-21 Fastsette dato for vårdugnad 2021



Oppgaver: praktiske oppgaver, samt vindusvask, hogge ved ect.
Flere detaljer avklares på neste FAU-møte.

Vedtak: vårdugnad blir lørdag 24.april.
SAK 52 2020-21 Status om økonomi og innbetaling av foreldrepenger


Merita orienterte om status

Vedtak: FAU ønsker denne teksten på ukeplanen i uke 7 og 9.
FAU oppfordrer hver familie som ikke gjorde det i høst, til å betale 100 kr pr elev
til felleskassen. Bruk kontonummer 3000.33.86380 eller Vipps #560793 (FAU
Strømme, Oasen skole FAU).

SAK 53 2020-21 17.mai 2021 – hva gjør vi?


3.-4. trinn har ansvar

Vedtak: Mtp smittvern, kan man ikke planlegge et arrangement på skolen.
SAK 54 2020-21 Orientering fra arbeidsgruppa om Trygg skolevei



Anette, Merita og Geir Martin, samt Geir orienterte
Rona-krysset er utfordrende. Spm til AKT og kommunen: Kan det være
mulig å få skolebuss fra ulike bydeler?

SAK 55 2020-21 Orientering om bønnemøtene på mandager


Geir Martin orienterte. Flott tiltak som FAU støtter!

SAK 56 2020-21 Div info og oppfølging:


Følge opp sak 45 Eventuelt/Foreldretransport:
På foreldremøtet til høsten vil det bli gitt informasjon om hvordan
foreldre, via et webskjema, kan gi samtykke til kjøring i private biler.



Natteravn: Datoer: 12.desember (utgikk pga korona) og 1.mai.
3-5 personer hver gang. 10.trinn har ansvar.



Orientering om oppstart av skoleband etter skoletid
Geir Martin skriver ranselspost som elevene får med hjem. Infomøte
tirsdag 16.februar.

SAK 58 2020-21 Innkomne saker fra skolestyret
SAK 58 2020-21 Eventuelt




Behov for ved til skoleturer
10.trinn: klassetur til Evje, behov for foreldre som vakter
Friluftsliv-valgfag: overnattingstur, behov for foreldre

Neste møte:
Referent:

Torsdag 22.april kl. 19-21
Ashley og Britt-Ellen

