FGIL - Forelderutvalget i grunnskolen i Levanger
Referat fra styresmøte i FGIL 1.nov. -06
Til stede: Lars Einar Karlsen, Inger Lise Hemb, Asbjørn Brustad, Mette Lyngen, Kjell Otto
Haugan, Gjertrud Aas
Sak 1: Konferanse om Kunnskapsløftet og foreldremedvirkning
Arrangør: FUG
Sted: Gardermoen
Representanter fra Levanger: Lars Einar Karlsen og Inger Lise Hemb
Inger Lise orienterte fra konferansen
Alle innleggene finnes på FUG sine hjemmesider
Det er laget et spill for bruk på foreldremøter (Samspill hjem – skole). Dette vil bli
utprøvd på møte for alle FAU-lederne 16.nov.
Sak 2: Nordisk konferanse om foreldresamarbeid
Tema: foreldremedvirkning i de nordiske landene
Representant fra Levanger: Lars Einar Karlsen
Sak 3: Møte med Geir Mediås
Lars Einar Karlsen har vært i møte med Mediås
Saker som ble diskutert:
- oppfølging av konferansen på Gardermoen
Forslag om å invitere FUG-lederne og assisterende kommunalsjef Sigurd Aukland
fra Klepp kommune for å legge fram sine innlegg fra konferansen
Målgruppe: rektorer og FAU-ledere i Levanger og Verdal kommune
- Invitere Fau- ledere og nestledere til et møte i Rådhuset 16.11. kl.18.00-21.00
Tema: - Medias presenterer kommunebudsjettet for 2007 med fokus på skole
- Lars Einar sier noe om rollen som FAU-leder
- Spille ”Samspillet hjem – skole”
Sak 4: Skolebruksplanen
Asbjørn Brustad orienterte om arbeidet med skolebruksplanen
Hele planen ble vedtatt som foreslått i driftkomiteen
Arbeidet med planen var en suksess – alle politiske partier var fornøyde
Den skal evalueres hvert år
Skolesjefen har ansvaret
FAU’ene oppfordres til å følge med ved budsjettbehandlingene ved de enkelte skolene
Sak 5: Hva gjør FGIL videre dette året?
- oppfordrer FAU’ene til å lese planen om læringsstiler – denne blir nå lagt ut til høring
- oppfordre FAU’ene til å uttale seg om kommunebudsjettet
- Lars Einar tar kontakt med Åsmund Brygfjeld på kommunen om å legge lenker fra
våre sider på nettet til FUG sine sider
Sak 6: Eventuelt
- enkelte kommuner har frikjøpt FGIL-leder. Vi foreslår dette overfor rådmannen også
for levanger kommune
Bør i tillegg få dekket utgifter til kjøring og telefon
Gjertrud Aas (ref)

