Referat FAU
Oasen skole Strømme
Dato: 22.04.21
Tid: 19.00-21.00
Sted: på zoom, pga smittevern.
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Saksliste:
Åpning og bønn v/Anette Joh.Åp. 3,8 – En åpen dør
Runde med status fra klassene
- Vellykket «Mallorca-tur» til Evje for 10.trinn
SAK 59 2020-21 Innkalling og saksliste ble godkjent


Referat fra tidligere FAU-møter: FAU OSS - Oasen skole

SAK 60 2020-21 Orientering fra skolens ledelse v/inspektør







Vi har hatt møter om ny skole. Her er det heldigvis bevegelse, og målet til gruppa som jobber
med dette er innflytting høsten 22. Det skal holde hardt, men det er det vi sikter på.
Reguleringsplanen skal, etter alle solemerker, vedtas i løpet av mai.
Elevtallet er pr i dag 129.
Vi har litt få søkere generelt. Dette skyldes nok lite markedsføring, som igjen skyldes korona.
Men dette kan jo endre seg i løpet av våren og sommeren.
Geir Orre har vært i møte med AKT ang skoleskyss. AKT skal kutte 13 millioner i sine tilbud,
så timingen kunne vært bedre. Likevel er det mest aktuelle at vi KAN få et tilbud om å være
med Samfundet skole sin skolebuss. Men hun måtte si at de hadde snakket om å legge ned
den ruta. Jeg får endelig avklaring på dette om noen uker. Angående gangfelt under broa i
Rona så har nå også AKT rettet en henvendelse til vegvesenet med spørsmål om denne.
Også her får vi svar når det foreligger. De andre ønskene våre var det lite håp om å få
gjennom.
Vi gleder oss over at u.trinnet er på gult nivå, slik at valgfag og storsamlinger kan gjenopptas.

Spm fra FAU: Hva er status ang. mobilt team?

SAK 61 2020-21 Orientering fra styreleder Oasen Skole Strømme



Det ble FAU-leder som svarte på spørsmål.
Før sommerferien, bør alle foreldre få informasjon fra skolen om fremdrift

SAK 62 2020-21 Orientering fra FAU-leder


Henvendelse fra FAU Oasen skole Vennesla om råd og tips

SAK 63 2020-21 Trivsel og inkludering blant elever og foreldre


Siden både foreldremøte, skolefest og 17.mai-arrangementet har blitt
avlyst pga korona, hva med trinnvise utendørs KLASSEFESTER der
foreldre og søsken også kan inviteres innenfor gjeldende regler



Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata
Klasse

Oppdatert
fbgruppe

Vennegruppe

Klassetur/
sosialt treff
høst

Klassetur/
sosialt treff vår

KLASSEFESTER
Mai 2021?

1.-2.

Ja

Ja

Grilling på
Lauvåsen 14/9

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

Vil få til noe med
1.trinn (evt
sammen med
neste års 1.klasse
dersom skolen tar
initiativ)

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

Vil få til noe med
3.trinn

5.-6.

Ja

Nei

Mulig golf?

Ake- og grilltur
onsdag 17.feb,
Frikstad Bedehus

Mammatreff

7.

Ja

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

Aketur 4.februar.
Hånes,
Antiokiamenigheten.

Ser det an

8.

Ja

Dato ikke satt.

Ser det an

9.

Nei,
bruker
mail.

Fredag 19.feb i
skoletiden.

Ser det an

10.

Messen
ger

Elevene styrer
med sine
ønsker

Tips til aktiviteter som er gøy for de eldste trinnene:
-

Glowing golf, bowling, være på stranda

10.trinnsfest/
avslutningsfest

SAK 64 2020-21 17.mai-arrangement i skoletiden for småskolen



Skolen ønsker en markering på skolen i skoletiden onsdag 12.mai, slik
som i fjor
Skolen kan opplyse om behov, så kan foreldrekontaktene ta det videre

SAK 65 2020-21 Status om vårdugnad, utsatt fra 24.april til 29.mai



Oppgaver: vindusvask, hogge ved (?), nytt halvtak utenfor det andre
bygget mot veien, samt generell rydding av området.
Kjell er ansvarlig sammen med Geir (inspektør)

Tekst på melding via Visma-skole sendes uke 20, samt fb-gruppene:
FAU inviterer til vårdugnad lørdag 29.mai kl.12-15. Dugnadsleder i FAU er Kjell
Karlsen, tlf. 90744266. Gi beskjed enten til klassekontakten eller Kjell om du kan
bli med.
Ellers oppfordrer FAU hver familie som ikke har gjort det dette skoleåret, om å
betale kr 100,- pr elev til felleskassen. Bruk kontonummer 3000.33.86380 eller
Vipps #560793 (FAU Strømme, Oasen skole FAU).
SAK 66 2020-21 Status om økonomi og innbetaling av foreldrepenger



v/Merita
Sende påminnelse om foreldrebetaling sammen med dugnadsinformasjon

SAK 67 2020-21 Sommeravslutning og sommergave til lærere



Sommeravslutning: tid og sted må samrådes med skolen
Sommergave: enkeltvis til lærerne i stedet for fellesgave? Bestemmes på
neste FAU, må sees i sammenheng med hva som kommer inn av
foreldreinnbetaling.

SAK 68 2020-21 Trygg skolevei






Se orientering fra skolens ledelse, sak 60
Arbeidsgruppa er forundret over at de verken ble informert om eller ble
invitert med på dialogmøtet mellom AKT og skolen.
Arbeidsgruppa etterlyser også et skriftlig svar fra AKT med begrunnelse
for avslaget
Avslaget er basert på økonomi, men ønsket om å spare penger fratar ikke
barnas rett til trygg skolevei.
FAU støtter arbeidsgruppa å sende en anke. Dette er en prinsipiell viktig
sak, også mtp rekruttering av elever til skolen.

SAK 69 2020-21 Natteravn



NB! Ikke bekreftet enda.1.mai. 10.trinn har ansvar for å skaffe fire
foreldre. Kjell er på saken dersom det skal gjennomføres
Info kommer også her: (4) Natteravnene Kristiansand | Facebook

SAK 70 2020-21 Orientering om bønnemøtene på mandager v/Geir M.



Positivt! Det skjer utendørs mandager kl. 8.40-9.00 på den nye
skoletomta. Om det åpnes mer opp, kan man ha bønnemøte innendørs på
kveldstid.
Det rulleres på hvem som har ansvar.

SAK 71 2020-21 Orientering om skoleband og vokalgruppe v/Geir M.



Positivt og populært tilbud!
Kan det være mulig å få sponsing slik at elever fra lavinntektsfamilier kan
bli med/slippe å betale kontingent?

SAK 72 2020-21 Innkommet sak til skolens ledelse


Ungdomstrinnet: Politiet er ønsket på foreldremøtet også denne høsten.
Fokus på sosiale medier og nettvett, deling av bilder og språkbruk.

SAK 73 2020-21 Innkomne saker fra skolestyret
SAK 742020-21 Eventuelt




Avslutningsfest for 10.trinn: Hånes Frikirke.
10.trinn gir informasjon til 9.trinn om det er behov for servering eller
annen praktisk hjelp under selve festen
Tips til 8.trinn om dugnadsoppgaver med god inntjening: Selge blomster
på våren, kakesalg før jul (Norkak.no), flaskeinnsamling

Neste møte:
Referent:

Mandag 31.mai kl. 18-20 MERK TIDEN
Ashley og Britt-Ellen

