Referat møte FAU og Samarbeidsutvalget – Dalsbygda skole 06.03.19

Tilstede FAU: Tomas Østgårdstrøen, Birgit Nygård, Mona Østgårdstrøen, Stein Inge Ryen og Elin P.
Rønningen
Tilstede SU: Jon Gunnar Rønningen, Mari Kvernbekkeng, Geir Moseng og Kjetil Andreassen

Sak 1 Presentasjon av kartleggingsresultater runde 2 i ‘Kultur for læring’
Forrige undersøkelse ga veldig gode resultater for Dalsbygda skole. Noe nedgang i resultatene denne
gang. Resultatene for Os skole er bedre enn sist, og da spesielt på barnetrinnet.
Fokusområde framover er relasjoner.

Sak 2 Økonomi/budsjett 2019
Regnskap 2018 viste 0,5 mill mindreforbruk ved Dalsbygda skole og 1 mill ved Os skole ifht justert
budsjett.
Budsjett for 2019 vil gi noen reduksjoner, men ikke pålagt før til høsten. Det drives nøysomt fra nå av
slik at en får fordelt det utover året.
Kommunen har satt ned grupper som skal gå gjennom alle kommunens fokusområder for å ta en
vurdering av tiltak som må gjennomføres for at kommunens økonomiplan skal oppfylles. Mona
Østgårdstrøen og Jon Gunnar Rønningen fra FAU og SA er med i det utvalget som skal se på området
oppvekst.

Sak 3 Organisering av skolen fom neste år (5 dagers skoleuke for alle)
Det jobbes med å se på hva 5 dagers skole uka for alle vil medføre av organisering av ansatte.
Oppvekstsjef Martin Løwø skal orientere personalet her neste uke. Det blir så satt ned en
arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette. Bl.a. med en tur til Tolga skole der de allerede har 5dagers skole, for å høste erfaringer.

Sak 4 Personalsituasjon
Bra forspent med ressurser personalmessig i år.
Sidsel har sagt opp, samt Ingrid Nyeggen og Anita Rennemo. Det blir derfor behov for nye ansatte til
høsten.
Dan Folde som er her som assistent i år blir flyttet tilbake til Os skole fra høsten.

Sak 5 Markering for de som slutter
Dette vil bli markert på skoleavslutninga til sommeren.

Sak 6 Maling av skolen til våren/sommeren
Kommunen v/teknisk betaler malingen. Selve jobben kan gjøres på dugnad. Bl.a. 4H kan forespeiles
om å male muren. Evt om vi tar noe på dugnad og at kommunen bruker prosjektet ‘Sommerjobb for
ungdom’. FAU tar organiseringen av dette.

Sak 7 Planlegge årsmøte i FAU
Årsmøte settes til mandag 06.05.19 kl 1930.
2.klasse har hvert år ansvar for serveringen på årsmøte.
Birgit Nygård går ut etter 6 år i FAU. Erstatter må forespørres.

Sak 8 Eventuelt
Biblioteket
Biblioteket er plassert i gangen, og det er ikke heldig. Elevene får ikke satt seg ned for å lese eller bla i
ei bok i ro og fred. Biblioteket flyttes derfor til det borteste klasserommet, og så blir datarommet lagt
opp til et trivelig leserom i tilknytning til biblioteket. Iren og Geir samarbeider om å få til god løsning.

Temauke siste uka før påske ‘Vangrøftdalen og Fossgruva’
Denne uka skal ende opp med en bygdekveld der resultatet av uka blir presentert. Ressurspersoner
blir hentet inn for å bidra i de ulike gruppene (innenbygds ressurser, kommune, SNO). Planlagt kveld
er torsdag før påske.
Skola ønsker veldig gjerne bidrag i form av bilder og historier knyttet til dette området.
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