Referat FAU møte, Longyearbyen skole 12.02.2020
Til stede: FAU leder Ine-Therese Pedersen (5 trinn), Line Ylvisåker (1
trinn), Hege Moen Leithe (2 trinn), Andreas Risstad (3 trinn), Tina Dahl (4
trinn), Vera Louise Hauge (6 trinn), Anne-Marit Heggelund (7 trinn), Lisbeth
Olsbakk og Zandra Zadewasser (8 trinn), Trine Skogvang (9 trinn), Irene
Ianssen (10 trinn), Remi Hermansen (Videregående) Frode Westby
Thorstad (rektor).
1. Utvidelse av skoleskyss ordningen
Det blir fattet vedtak i lokalstyre denne uken (uke 7).
2. Skjermtid i SFO tiden
Rektor undersøker med SFO leder hvor mye skjermtid barna har på SFO.
FAU ønsker prinsipielt ikke skjerm under måltidene.
3. Skolemat ordningen
Skolemat ordningen diskutert.
Tema var kvalitet, om det var nok mat til alle,
budsjett og om elevene blir tatt på alvor når de kommer med
tilbakemeldinger.
Grunnlaget for diskusjonen var tilbake meldinger fra elver og foreldre.
Rektor informerte kort om historikken bak skolemat ordningen og
budsjettet:
Ordningen er frivillig. Den ble startet av FAU, men skolen har overtatt
ansvaret.
Kokken lønnes via skolebudsjettet. Elevene betaler 25kr og ansatte 30kr
pr måltid.
Skolen sender ut en faktura til foreldrene, som er frivillig å betale.
Matbudsjettet er basert på 25kr pr elev pr måltid.
Forslag fra FAU er å be elevrådsrepresentantene samle inn informasjon fra
sine
respektive klasser og komme med en felles uttalelse og forslag til
meny.
Det ble også foreslått å lage en anonym spørreundersøkelse.
På spørsmålet om det er nok mat til alle, kom det frem at noen av elevene
muligens kommer sent grunnet gym/verksted. Det ble fremlagt forslag om
at lærerne kunne gi beskjed til kokken, slik at påfyll ikke ble gitt før alle
elevene hadde fått forsynt seg. Eventuelt at det ble fastsatt et tidspunkt
for når det er mulig å få en ekstra porsjon, dersom det er mat til overs.

4. Orientering fra rektor
Evalueringen av erfaringsutvekslingsmøte 11.12.2019 er ferdig.
Konklusjonen blir sendt ut til FAU representantene og kan distribueres
videre ut til foreldrene.
Det kom frem av evalueringen at det er stort spenn i synspunktene, også
innad på de forskjellige klasse trinnene. Kort sagt var opplevelsene veldig
ulike, men noe som går igjen er behovet for informasjon.
Skolen vil jobbe videre med et forslag til hvordan skolen kan gi god nok
informasjon til foreldrene om det digitale verktøyet. Her vil foreldremøtene
på høsten og våren være sentrale arenaer. Skolen planlegger også
brosjyrer/infoark til høsten ved skolestart.
5. 17 mai arrangementet
Vedtak:
17 mai arrangementet videreføres i samme form som tidligere.
Overskuddet fra 17 mai arrangementet tilfaller FAU fra og med i år.
Dato for neste møte er onsdag 11. mars.

