FAU Halbrend skule - 01.10.2020
Oppmøte:
Klasse

Representant

6A
6B
6C
7A
7B
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10 A
10 B
10 C

Vegard Norevik
Heidi Berge Hauge
Irene Valaker
Bente Aarlott Aase
Pål André Hegland
Gørild Iversen Benjaminsen
Ewy Katrin Førde Moen
Chriss Are Farsund
Ingunn Anita Rørvik
Linda Brendehaug
Jofrid Vårdal Aksnes
Silje Skaar Sunde
Anja-Merete Hatlevik
Elin Botnen Viken
Kari Navdal Hafstad
Hallgeir Hamre

Møtt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vara
Sunneva Hågvar
Marie Andersen Heieren
Vibecke Berentsen
Hilmar Engesæter
Anja Solheim Kiil
Dagfrid-Marie Nigardsøy Ljøsne
Øystein Haugland
Kesia Irene Jensen
Malin Kandal
Yngve Systad
Kjersti Erichsen

Møtt
x

Kurt-Even Andersen
Lill Anette Juvik
Tove Irene Bjørnseth
Marion Åsebø

Saksliste:
Sak 20/21-01
Informasjon frå rektor:
- Om skulen generelt:
16 klasser, 380 elever
Ny hall gir flere rom, spesielt spesialrom som det er utfordringer med i dag
Helsesøster (80 % stilling), fysioterapeut (20 % stilling)
Gode resultat, høy trivsel og lite mobbing

- Budsjett
Budsjett på 41,6 millioner, økning i frie midler, mer balansert i forhold til midler per
elev, men rammene til spesialundervisning er knappe
- Ny læreplan
Ny lærerplan gjør det utfordrende å gjøre innkjøp av læremidler (dyre lisenser osv)
Lite adm.budsjett, og fortsatt et stramt budsjett

- Korona – drift og utfordringar
To smitteveiledere: én for 1. til 7. klasse, og én for 8. til 10. klasse.
Trinn skal normalt ikke blandes, men noen trinn og fag kan mikse, som i språkfag og
valgfag på ungdomstrinnet.

Sak 20/21-02
Val:
- FAU-leiar (må også stille i SU): Pål André Hegland
- FAU-nestleiar (Må også stille i SU): Denne ligger åpen til neste møte
- Sekretær: Chriss Are Farsund
- Vara til SU: Chriss Are Farsund
- Diverse saker som ligger på oppfølging: 17. mai-organisering, trygging av skoleveien E39 til
Halbrend (denne følger vara for 8 C, Kesia, opp videre - hun har vært drivkraften bak denne
saken og vil følge den videre), verdier og forventninger (foreldres forventninger til skolen)

Foreldre sine forventninger; FAU:
FAU vil publisere i klassegruppene tekstene fra dokumentet som er laget, slik at foreldrene
kan komme med sine innspill til dette.
Innspill: Fokus på helse, kosthold satt inn i et læringsperspektiv
Innspill: Foreldre sine forventninger til andre foreldre når det gjelder sosiale arrangement i
klassen og på skolen.

- Saker fra tidligere år: Foreldreprogram for rus og sosiale medier:
Politiet spiller inn at det skjer en del ting blant elever på ungdomstrinnet og ellers.
FAU bør vurdere om vi bør ha et slikt arrangement (en foreleser eller annet
arrangement).
Rektor legger ut referat fra FAU-møte på hjemmesidene til Halbrend.

FAU har innspill til felles 17. mai-feiring med Flatene: vi er for å slå det sammen og mener vi
bør stille med ett klassetrinn som skal arrangere dette sammen med ett klassetrinn fra
Flatene skule. FAU vil lufte dette i klassegruppene. Rektor vil melde dette videre med
Flatene for å høre hva FAU der sier, og så tar vi diskusjonen når den tid kommer.

Sak 20/21-03
Byggeprosjekt:
- Halbrendshallen
Hall: Byggeperioden har gitt utfordringer: Rektor har vært veldig på og passet på at
lastebiler kjører minst mulig på området når det er elever ute. Om vinteren vil skolen
ha vakter ute (når det er mørkt); Halbrend må også passe på minste elevene som skal
til Flatene. Entreprenør og skolen deler på det.
Skolen er i dialog med kommunen om drift av hallen, med tanke på utleie og utstyr.
Det er allerede begynt å komme inn forespørsler om å leie tid i hallen.
Uteområdet: ny profil på akebakken, nytt dekke på kunstgrasset blir det jobbet med,
bueskytterbanen har fått en kraftig oppgradering. Dette blir et stort og flott
uteområdet for mange.
- Skulekjøkken
Nytt kjøkken på skolen er ferdig!

Sak 20/21-04
Møteplan framover:
Vi tar sikte på ett møte i måneden framover: Foreløpig plan:
9. november
15. desember
20. januar
25. februar

Sak 20/21-05
Saker frå foreldra: Ingen saker.

