Møte nr. 1 2016/-17 Dato: 20 september 2016
Møteleder: Signy Munkeby
Tilstede: Christel Christensen, Christer Tangen, John
Fredrik Løvsjø, Elisabeth Rode Christoffersen, Bjørn
Christian Ahlbom, Marianne Ruud, Rut Liset, Kristi
Hetland, Nina Villanger Tangen, Gunn Hilde Ramsjø, Tove
E Mihaylova, Emma Steen, Trude Kjølen, Marte Haddal,
Britt Marie Aarsnes, Rita Andreassen, Elaine Eriksen,
Ingjerd M. Haarberg, Nina P. Aas og Marianne Lønrusten.

Sted: Skolen
Referent: Marianne Ruud

Fra skolen: Signy Munkeby

•

Presentasjonsrunde

•

Hva er vi gode til og stolte av på DNSR?
- Inkludering både av barn og voksne.
- Mange fellesarenaer i startfasen
- Ivaretar barna svært godt.
- Bedre undervisning pga mindre klasser.
- Jobber med at barna blir raskt trygge.
- Hyggelig med brev fra skolen på våren før ungene starter på skolen.

•

Retningslinjer
Utgangspunkt for FAU, friskoleloven § 5.3

•

Taushetsplikt
Ikke behandle enkeltpersoner, - elever, foreldre eller personalet.

•

FAU ved DNSR
- Klassekontakt og vara.
- Rektor kaller inn til første møte.
- Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær.
- FAU leder kaller inn til møter.
- Innkalling og referat på oppslagstavle/ hjemmeside og mail.
- En fra ledelsen er tilgjengelig når møtene avholdes.
- Blir satt av tid mellom FAU- leder og rektor ca en gang i måneden.
- Rektor er alltid med på begynnelsen av Fau møtene.
- Administrasjonen hjelper til med kopiering og distribuering.

•

Skolens styre
Består av foreldre, rektor, personale og advokat.

•

Nyttige linker
www.fug.no FUG – foreldreutvalget for grunnopplæringen, øverste organ for hjem / skole.
Film – skolemiljøutvalg. Hvordan elever også blir inkludert.
FAU – lage noen undergrupper eks. Trafikkgruppe evt gruppe som utarbeider nye
retningslinjer.

•

Infokanaler DNSR
1.skoledag, arbeidsplaner, oppslagstavler, foreldrekaffe, foreldremøter, morgensamling etc.
MOT – Olweus – foreldremøter – foreldreundersøkelse.

•

Diverse oppgaver i FAU
- Halloweenfest
- Juleverksted
- Ballturnering
- Nissegrøt
- 17.mai
- Organisering av natteravn

•

FAU - har bidratt med økonomisk tilskudd til klasseturer etter søknad fra klassene
har vært høringsinstans ved forslag om ny privatskolelov
kan fungere som høringsinstans i enkeltsaker som skal behandles i styret
har bidratt til organisering av dugnad

•

Tips fra Signy,
Finn frem og let etter det positive og ikke let frem irritasjon og det negative. Husk at vi
bruker forskjellige hatter i forskjellige forum.

•

Styret i FAU ved DNSR 2016/17
Leder
Marianne Ruud
Nestleder
Nina Villanger Tangen
Kasserer
Trude Kjølen
Sekretær
Marianne Lønrusten

•

FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden kl. 9.15.

NESTE FAU MØTE 3 OKTOBER 2016

–

