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Sak 1: Informasjon fra skoleledelsen/innspill til skoleledelsen fra representantene
1. Informasjon fra skoleledelsen
a. Rektor skal i gang med intervju av kandidater til stillingen som assisterende rektor.
b. Natt mellom mandag og tirsdag 16.-17. oktober hadde noen tent på noe som ble lagt
oppå kassen med sand. Politi og brannvesen var på skolen og slukket det. Ingen øvrig
skade på skolen.
2. Spørsmål til skoleledelsen:
a. Fortsatt utfordringer med for lite tid til å spise mat. SVAR: Rektor har fulgt dette opp med
lærerne for å sikre at elevene har tid til å spise. Ledelsen vil fortsette med påminnelsene.
b. Hva er status Hudøy? SVAR: Rektor har ikke fått svar fra jusavdelingen i
Utdanningsetaten. Laila følger opp Bymisjonen for leie av Hudøy, slik at det skal være på
plass. Kommentar fra FAU: Det er viktig at skolen følger opp Bymisjonen, slik at vi får leie
Hudøy i juni. Hvis vi ikke får svar fra Utdanningsetaten innen neste møte, mener FAU at
da må vi begynne å planlegge med Hudøy for 2019, vi kan ikke vente lenger.
c. Når er julekonserten? SVAR: 12. desember
d. Er leirskole avklart? SVAR: Fremover skal de trinnene som ikke har bestilt leirskole være
på Fagerli. Det vil fremover bli bestilt leirskole fra skoleledelsen, slik at det ikke lenger er
trinnene og lærerne som er ansvarlige for det. Kommentar fra FAU: Det er veldig positivt
at dette har kommet på plass, slik at man sikrer at alle trinn får en fin opplevelse på
leirskole.
e. Kan det bli bedre tilrettelegging av friminuttene for elevene som er på fotballbanen? Det
er ingen ting å gjøre der, klager elevene på. SVAR: Vi har bestilt inn utstyr og leker, mye
har kommet. Utstyret skal være med til banen. 7. klasse har vært gjennom opplæring
med aktivitetsansvarlig. Det vil være tilbud om aktiviteter både i skolegården for 1.-4.
trinn og på banen for 5.-7. trinn. Kommentar fra FAU: Det er positivt at skolen bidrar til
aktiviteter i friminuttet, slik at elevene trives i friminuttene.
f. Hvorfor er det slik at lærere uten relevant kompetanse underviser i musikk? Gjelder
dette også gym? Er det ikke krav til kompetanse i disse fagene? SVAR: Det er pålagte krav
om kompetanse knytta til fagene norsk, engelsk og matte. Det er ingen slike krav i andre
fag. Skolen er for liten til å ha en hel stilling bare til musikk. I noen tilfeller ønsker man
ikke å ha inn faglærere, fordi man vil samle klassen med kontaktlærer for å bygge miljø.
Kommentar fra FAU: Vi har forståelse for utfordringene skoleledelsen har knytta til å ha
lærere med spesialkompetanse i praktisk-estetiske fag. Likevel vil FAU understreke at det
er viktig at skoleledelsen legger til rette for at de som underviser i disse fagene får
oppfølging av f.eks. kompetente kolleger, evnt kursing. Disse fagene er også viktige!
g. Status skolemiljø på skolen (FAU ønsker oppdatering på dette punktet på hvert møte).
SVAR: I dag har vi 6 aktive aktivitetsplaner. En aktivitetsplan kan ha ulike årsaker og
opprinnelse, kan gjelde en elev eller en hel gruppe/klasse. Elevundersøkelsen og
foreldreundersøkelsen er viktige måter for skolen å få tilbakemelding om miljøet. Plan
for godt, trygt og inkluderende skolemiljø revideres nå. Rektor presenterer dette på
neste FAU-møte. Der står det mer om rutiner osv. Finnes en NOVA-rapport om tiltak som
fungerer for å skape godt miljø. Rektor minner om at det kan ta tid for tiltak å virke.
Kommentar FAU: Det er viktig at foreldre blir involvert tidlig også når det gjelder et tiltak
for en hel gruppe/klasse. Det er også viktig at «gråsone» tilfellene følges opp. FAU er enig
i at det er riktig at oppfølging skjer på lavest mulig nivå, men det er viktig at skolen har en
enhetlig tilnærming til når det er nødvendig å eskalere opp til skoleledelsen og
oppfølging med aktivitetsplaner. Kan det være behov for flere aktivitetsplaner? FAU
ønsker å se på antallet aktivitetsplaner på samme tid i fjor.
h. Ventilasjonsanlegg – spesielt 5B har fortsatt problemer. Elever melder om hodepine og
tungt innemiljø. SVAR: Det er gjort målinger der man ikke finner dårlig luft, men det er
problemer fortsatt. Rektor melder fra til Undervisningsbygg. Kommentar fra FAU: Nå har
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dette pågått i over ett år, og de som var og målte kommenterte selv at det åpenbart var
dårlig luft. FAU mener at skolen må ta dette på alvor og følge opp, i større grad enn det
har vært gjort hittil. Her må man ikke gi seg før det er bra! Det kan ikke være slik at
elever, foreldre og lærere må mase ukentlig for at det skal bli en bedring på dette. To
representanter følger opp saken fra FAU og kontakter Undervisningsbygg, for å legge
press derfra.
Fartsdumpen foran skolen er borte. SVAR: Rektor kjente ikke til dette, og takket for
innspillet. Kommentar fra FAU: Vi ber rektor om å presse både på Undervisningsbygg og
Bymiljøetaten.
Hva gjør AKS når barna ikke møter opp på AKS? SVAR: Rektor sjekker med AKS-leder.
Rutinen for skolen er at hvis et barn ikke dukker opp på skolen, så skal kontaktlærer eller
kontoret kontakte foreldre. Kommentar fra FAU: Det er viktig at skolen melder fra til
foreldre om barn ikke møter til AKS eller skole, og det ikke er gitt beskjed.

Sak 3: Driftsmøte
Øydis oppdaterte fra driftsmøtet.

Sak 4: FN-dagen 24. oktober – 2. klasse
• Sosiallærer Trude er tilgjengelig hvis det er behov på ettermiddagen 24. oktober.
• Har møte i denne uka.
• Blir kakkelotteri og loddsalg
• Utfordringene med å dele opp: Få flere til å stille opp. Kanskje vi burde ta de laveste trinnene
først?
• Opprigging fra 14:30-16:30 – nedrigging fra 19:30.

Sak 4: Arrangementer
1. FN-dagen 24. oktober – 2. trinn
2. Julekonsert – 3. trinn
3. Skoledisko – 5. trinn
4. 7. klasse ball – 7. trinn
5. 17. mai – 4. trinn
6. Hudøy – alle
7. Sommeravslutning – 1. trinn (eventuelt 6. trinn)

Sak 5: Eventuelt
• Si fra til rektor om skole SMS: Det er viktig å
• Innkjøp av bord sammen med korpset: FAU godkjente bruk av 8 500 kr til bruk på innkjøp av bord
sammen med korpset. Stine følger opp mot korpset.

Sak 6: Saker til neste møte
• Vi følger ut saker fra dette møtet til høsten.
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