Referat FAU møte
Oasen skole Strømme
Dato: 30.05.2022
Tid: 18.00-20.10
Sted: Oasen skole Strømme
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Saksliste:
Sak 34 2021/22 Godkjenning av innkalling. Velkomst og
Andakt v/ Geir Martin Overskrift: Underordne dere hverandre i Guds frykt
Ef 5v21
Rektor: Noen saker fra elevrådet?
Rektor informerer: Til høsten blir det ansatt 4 nye lærere og 2 assistenter.
Kontaktlærerne er nå fordelt.
Det har gått 8 Ukrainske barn på skolen, 2 dager i uken. Disse har nå søkt fast
skoleplass. De skal ha tolk.
Skolen har nå 151 elever.
Det er ansatt 3 personer for å jobbe med Oasen VGS Strømme. Benedikte
Lagerhus 70 % Runar ... 20 % (Promotering) Mari Kolltveit 10 %.
Elevene er glade for nytt betong bordtennisbord, og ellers er basketball
populært på skolen for tiden. Elevene ønsker flere aktivitetsmuligheter i
friminuttene.
Kontaktlærere er fordelt.

Sak 25 2021/22 Skoleveigruppe info.
Geir Martin har snakket med Kommunen, Fylkeskommunen, Biltilsynet og Politiet
ang elevene må krysse trafikkert vei uten fortau midt i Ronakrysset for å ta buss
til Ytre Randesund. Uten noe resultat, men politiet oppfordret til å sende epost.
Han tenker å gjøre det.
Stord Kristne Skule har fått skolebuss. Geir M skal forhøre seg om hvordan de
finansierer det, og gi info til rektor. (Kanskje det kan finnes en mulighet for en
lignende løsning også for oss?)

Sak 29 2021/22 17.mai evaluering.
Alle var svært fornøyd med innsatsen og arrangementet. Ca 150 personer møtte
opp. Det var 76 barn som betalte for å være med på aktiviteter. Mange gaver,
spesielt fra en person, gjorde mye for det økonomiske utfallet av arrangementet.
det gikk med over 7000 i pluss.
Det er laget en perm med oversikt over forslag til organisering, antall bord, hvor
mye mat, regnskap osv.
Det er en utfordring å få nok folk fra 3 og 4 trinn. Forslag: Å flytte 17 mai
komiteen til 8 trinn og at 8 har ansvaret for dugnaden, og overskuddet går til 8
kl. sin utenlands-tur når de reiser i 10 trinn. Enstemmig vedtatt.
(Det blir vedtatt hvert år hvor turen går, det er ikke sikkert at det blir Mallorca,
selv om det har vært destinasjonen de siste årene)
Nytt FAU vedtar endelig høsten
Info:
På kontoen som FAU disponerer, er det til sammen 21.770,54kr (per juni -22).
12.294,76 kr av disse hører til tidligere avholdte 17.mai arrangement.
(kan stå videre for å kunne dekke eventuelt underskudd på fremtidig
arrangement, feks. om det blir uvær ol.)
Pengene som står igjen etter fratrekk av 17.mai arrangement-pengene, er
9475,78kr. Dette er FAU sine penger.
Elevrådet og klasser kan søke om penger til div aktiviteter ol.

Sak 35 2021/22
(Punkt a) og b) står fra tidligere FAU møte)
a) Vi trenger mer opplæring/forståelse i hva som er FAU sitt mandat og
hvordan informasjonen fra FAU legges ut.

Første møte etter sommeren skal års hjul og vedtekter gås gjennom sammen
med gamle og nye representanter.
b) Forslag om å gå igjennom og eventuelt revidere FAU sine vedtekter.
c) Vedta hvor lenge FAU representantant og vara skal sitte, 1 eller 2 år, og hvem
som møter på møtene, kun representant eller begge to.
d) Sak neste år, bli enig om en felles kommunikasjonskanal.
e) FAU representanter holder tale på sommeravslutningene. Elever kan ev gi noe
til ansatte. Det blir sagt at det blir gitt pizza i gave til alle ansatte.
Det er blitt bestemt av flertallet i FAU, å gi lik gave til alle lærerne, for å unngå
at noen får store og noen mindre gaver. Alle ansatte får et gavekort på pizza.
2000 kr fordeles på 31 ansatte, dvs. 64 kr til hver.

Sal 38 2021/22 Fast sak på innkalling: Gjennomgang av hva FAU må se
på fremover på års-hjulet.
1-4 trinn skal ha avslutning 20 juni. på Hamresanden. 5-6 skal ha
sommeravslutning sammen. 7 for seg, 8 for seg, 9 for seg. 10 for seg.
Forslag om å velge komiteer på foreldremøte. komiteer til sommerfest, 17 mai
feiringen, Misjonsdagen, Representanter til 10 kl festen, fra 9 trinn.
Avslutning på 7 trinn, ansvarlige er FAU ledere i klassen.
Avslutningsfest for 10 trinn. Ansvarlig: Foreldrekontakter 10.trinn. 9.trinn bidrar
med servering ++
Sommerfest i juni, blir avlyst da det var flertall for å ha mindre fester. Årsak var
at det var ønske om å bli bedre kjent med familiene på samme trinn, og derfor
ønske om mindre samlinger.

Sak 40 2021/22 Diverse
Vi diskuterte å flytte misjons-dagen til høsten når nytt bygg har kommet, for å
kunne ha den innvendig i skolen.
Skolefestene var veldig bra, sa de som hadde vert der.
Ukrainske barn har rett på GNO opplæring.
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