Referat FAU møte 13.september 2021 kl. 19.15
Tilstede på møtet:
Trinn/
grupper

Faurepresentant

1A

?

1B

?

1C

Pia Syversen

2A

Heidi.dammyr@gmail.com

x

dyrset.bygg@outlook.com

x

2C

Heidi
Dammyr
Ole Jørgen
Dyrset
?

3A

Nina Croft

nina.croft@gmail.com

3B

Liv Sara
Birkeland
Vegard
Skaug
Erik
Sverresen
Alexei
Bakanov
?

Livsara.birkeland@gmail.com

x

vskaug@gmail.com

x

eriksverresen@gmail.com

x

ab@anyri.com

x

Monica
HatleLarssen
Anne
Selsjord
Espen Seim
Parmann
?

mhatlelarssen@gmail.com

x

anne.selsjord@gmail.com

x

espen@ressurs.no

x

Morten
Nymoen
Lora Scpak

morten.nymoen@matmerk.no

x

Lora.shpak@kristiania.no

x

Ole Haavard
Haug-Larsen

ole.haavard.haug.larsen@tietoevry.com

x

2B

3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C
7

Mail-adresse

Tilstede

Ikke
tilstede

FAU vara

Tilstede

Ikke
tilstede

x

x

I tillegg møtte avtroppende FAU-leder Ole André Sivertsen, Mari Pedersen og rektor.

Sak
1/21-22

Tema / beslutning

Ansvar

Velkommen og registrering av deltakere
Vi mangler fremdeles navn og kontaktinfo på noen FAU-medlemmer

Monica

2/21-22 Kort intro til FAU og hva FAU har jobbet med

Monica

FAU har egen nettside:

FAU ved Berger skole (bergerfau.no)
Gjennomgang av årshjul for Berger skole:

Årshjul for Berger skole – FAU ved Berger skole (bergerfau.no)
Rollene i FAU fordeles på neste møte;
FAU-leder; Monica Hatle-Larssen (5A)
nestleder;
økonomiansvarlig;
informasjonsgruppa (herunder nettside); Heidi (2A)
trafikkgruppa (herunder refleksens dag); Erik (4A)
fest-gruppa; Morten
miljø og trivsel (storforeldremøte); Lora
FAU har møte første mandag i måneden. Neste møte blir imidlertid
mandag 11.oktober (uke 41) da første mandag i måneden er i høstferien.
3/21-22 Refleksens dag 21.10.21 og gå-til-skolen-aksjonen

Erik

FAU deltakerne holder av dagen. Hvem som står hvor fordeles på neste
møte.

4/21-22 Fotografering av 1.klasse, dekker FAU en pakke i år også?

FAU stiller seg positive til å betale gruppebilde for alle i 1.klasse.

Monica

5/21-22 Rektors hjørne

Det har vært en god oppstart. Det har endelig vært mulig å samle elevene i
større samlinger.
Faddersamling mellom 1.klasse og 5.klasse, og mellom 2.klasse og 6.klasse
for første gang.
Hjertesone: sykling og sparkesykling til skolen. Alle må huske å bruke hjelm
og senke farten når man kommer inn i hjertesonen.
Smittesituasjonen: det er fint om skolen informeres ved rektor eller
kontaktlærer dersom det oppstår smitte i hjemmet. (foreldre eller søsken)
Svømmeundervisning:
Det er kompetansemål etter 4.trinn og 7.trinn.
Svømmeopplæring på Alværn for 4.trinn (30 timer med
svømmeopplæring)
Nye sykkelstativ:
Flere nye sykkelstativ er kjøpt inn og satt opp.
Sykkelsabotasje:
Minner om at ungene sjekker sykkelen før de sykler. FAU har hørt om
tilfeller der sykler har blitt tuklet med også utenfor skolen, f.eks. under
fotballtrening ved Berger stadion. Vi viser til følgende nyhetssak fra NRK
med et godt tips for å hindre slik sabotasje.

Stygg sykkeltrend fortsetter – skoler tar saken i egne hender – NRK
Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio
6/21-22 Eventuelt

Ungdom for barn
Et samarbeidsprosjekt mellom Tangenåsen FAU, biblioteket og
sjakklubben. De har fått en treårig støtte fra Sparebankstiftelsen og
mulighet til å lage mange morsomme aktiviteter for ungdom og barn på
Tangenten. De trenger frivillige ungdommer mellom 13 og 17 år som kan
lære bort gamingkultur, skateboarding, sjakk eller annet. Dette kan være
interessant for de eldste på 7.trinn å melde seg til. Ta da kontakt med
ungdomsbibliotekar Mariken:
Mariken.Stadskleiv@nesodden.kommune.no

Ole Bent

