Referat FAU-møte 24.11.14

Til stede:
Malin Pettersen – leder

7B

Cathrine Lindrupsen – nestleder

2B

Linda Nilsen

7A

Frank-Ove Sørensen

1B

Kenneth Abrahamsen

1B

Arne Bratsberg

2A

Silje Gry Abrahamsen

6B

Silvia Kristin Klo

4A

Lasse Lillegård Løtveit

4A

Klassekontakter 5 trinn meldt forfall.
3. trinn fraværende.

Sak 1:
Rektor redegjør for saken.
Skolen ønsker å innføre skolegudstjeneste i forbindelse med skolens generelle kultur- og
tradisjonsformidling. Skolegudstjeneste skal ikke være en del av skolens KRLE fag. Skolen
legger også til rette for et likeverdig tilbud for elever som av ulike årsaker ønskes fritatt fra
dette. Dato for skolegudstjeneste er 18. desember klokken 11.00. Flere skoler i Harstad
kommune praktiserer dette.
FAU drøftet saken og det ble diskutert fordeler og ulemper med å innføre denne ordningen.
Usikkerheten omkring dette gikk på om det kunne virke splittende i elevgruppen av noen dro
og andre søkte seg fritatt. Andre meninger gikk på at det er en flott tradisjon som igjen
innføres som er viktig for vår kultur og identitet. FAU er tydelige på at tilbudet de elevene
som søkes fritatt må være av en slik karakter at det oppleves som bra for elevene. FAU
ønsker også at dette evalueres i etterkant og på nytt igjen diskuteres. Da med ett bedre
grunnlag å diskutere på.

Vedtak:
FAU ved Seljestad barneskole støtter at skolen prøver ut skolegudstjeneste ved skolen. Det
er viktig at de elevene det søkes fritak for gis et godt og likeverdig tilbud på skolen.
Ordningen evalueres i ettertid og tas på nytt opp i FAU. I skrivet hjem til foresatte bør det stå
at ordningen skal evalueres.

Eventuelt:
1. FAU leder savner tilbakemelding fra rektor angående FAU-konto som skal inneholde
rundt 10 000 kroner. Det skal være levert en perm til tidligere rektor Leiv Johnsen
med mange kvitteringer som kan si noe om kontonummer. Disse pengene skal gå til
elevene i form av utstyr eller lignende. Rektor tar kontakt med tidligere rektor Leiv
Johnsen og forsøker å finne mer ut av permen. Ett kontonummer kan gi oss navnet
på hvem som også eier kontoen.
2. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem en foreldrekveld der tema skal
være nett- og databruk blant barn og unge. Røde kors blir en viktig
samarbeidspartner gjennom prosjektet «Kors på Halsen». Lasse Lillegård Løtveit tar
initiativ, og utenom han består arbeidsgruppen av: Silvia Kristin Klo, Silje Gry
Thomassen, Linda Nilsen og Cathrine Lindrupsen. Mål er en temakveld i løpet av
vinteren. Gruppen tar kontakt med rektor ved behov. Skolen stilles disponibel til
gruppens arbeidsmøter om de ønsker.

3. Det ønskes at FAU møtene starter med å gjennomgå referat fra forrige møte slik at
saker ikke blir uteglemt.

Referent
Eskil Remme Kleven
Rektor

