Referat FAU-møte Vestre Jakobselv skole 18. sept 2018
Til stede: Lene Bruun, Kai Roger Pettersen, Lars Roard Larsen, Anette Hellesø, Liisa Lindbäck,
Anita Dørmænen, Gro Harila, Line Andersen, Gunhild Pedersen, Sara N. Harila, Marina
Wickstrøm, Stig Thuv, Espen Holmgren, Astrid Harila

Meldt forfall: Trond Johnsen, Merete Berg
Ikke møtt: Øyvind Kjelling, Pia Khosee Thuv

Saker
1. Informasjon om rådets arbeid
- Rektor orienterte om og viste presentasjon om arbeidsområdene til råd og
utvalg på skolen og hvilke forventninger skolen og foreldre skal ha til
hverandre i skole-hjemsamarbeidet.
2. Valg
Følgende ble enstemmig valgt:
- Leder FAU, Espen Holmgren, vara: Sara N. Harila
- Nestleder FAU: Anette Hellesø, vara: Lars Roard Larsen
- Representanter til SU/SMU: Leder og nestleder møter på SU-møtene.
Varamedlemmene møter ved forfall.
Valg av ektra representant til Skolemiljøutvalgsmøter: Astrid Harila, vara: Lene
Bruun

På SU/SMU-møtet på torsdag 20/9 møter: Espen Holmgren, Anette Hellesø og Lars
Roard Larsen.

3. Info om arbeidet med Oppvekstsenter i Vestre Jakobselv
Rektor orienterte prosessene rundt personalgruppa og byggegruppa som har satt i
gang sitt arbeid og hvem som deltar i gruppene.
Det er ikke foreldrerepresentanter i noen av gruppene, og FAU reagerte sterkt på at
foreldrene ikke er representert. I kommunestyrevedtaket 55/18 står det at
etableringen underlegges en bred medvirkningsprosess fra berørte parter. FAU
mener at de i høyeste grad er en berørt part og bør være deltakere i byggegruppa. De
etterlyser en skriftlig begrunnelse for hvorfor de ble tatt ut av gruppa som det
opprinnelig ble oppnevnt foresatte til å delta i.

4. Eventuelt
- Bassenget
Det ble stilt spørsmål om tilstanden i bassenget og om hva dom skjer med
reparasjonene der. Rektor orienterte om at det er stilt krav til
eiendomsselskapet om at det må kommer et kostnadsoverslag på bordet for
hva reparasjonen vil koste.
- Ungdomsklubb i Vestre Jakobselv
Det er ytret ønske fra elever om at vi må få i gang ungdomsklubb i lokalene på
samfunnshuset igjen. «Rømkolla» var et tilbud før samfunnshuset ble bygd ut
og inngangen på nordsiden ble borte. Ny nødutgang er etablert og det burde
være mulig å begynne å bruke lokalene igjen. Foreldreutvalget jobber videre
med saka.

Tord Skardal, referent

