Referat FAU-møte
Dato: 28.11..2018
Referent: Øydis Castberg
Neste FAU-møte: 09.01.2018
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Hanne Søbye
Grete F.Ullmann
Torgunn Kjølstad
Salma Omar
Vimaliny Thavarajah
Stine Hoff-Mejlo
Ingebjørg Fagerheim Lundevall
Tomas Sjögren
Trine Støvind
Øydis Ulrikke Castberg
Saiqa Iqbal
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X
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X

X

X
X
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Sak 1: Informasjon fra skoleledelsen/innspill til skoleledelsen fra representantene
1. Informasjon fra skoleledelsen
a. Skolen har lyst ut to avdelingslederstillinger, som skal være 50 prosent administrativ
leder og 50 prosent på undervisning.
b. Til neste år er det planlagt at et trinn begynner med læringsbrett (tablet), der hver elev
på trinnet får hvert sitt brett. Skolen har ventet med dette, for å lære av erfaringer fra
andre skoler som har hatt pilot. Det koster også mye penger. Blir fra høsten 2019 og
mest sannsynlig kun en test for ett trinn.
c. Kjelleren i villaen: Det er rotete i kjelleren, og det må ryddes. Korpset var der sist, og må
ryddes.
d. Skolen har nå fått tilsynsvakt. Skolen samler inn nøkler, kun korpset og FAU skal ha egne
nøkler.
e. Angående 17. mai: Etter 17. mai vil det være ekstra søppeldunker for å sortere søppel.
Fint å ha mulighet til å ha ekstra dunker når det skjer store arrangementer.
2. Spørsmål til skoleledelsen:
a. Hva er status Hudøy? SVAR: Skolen har fått svar fra juridisk avdeling i Utdanningsetaten:
Vi får dra til Hudøy! Det forutsetter at foreldregaven til FAU dekker mat, og at familier
som ikke kan betale får dekket kostnader. Det forutsetter også at det er fortsatt bred
deltakelse. Tidspunktet er 3.-7. juni, dessverre er det Id da. Vi må se på hvordan vi kan
motivere muslimske elever (og foreldre!) til å delta!
b. AKS og melderutiner for barn som ikke kommer (i ferier og fridager): AKS utarbeider nå
rutiner for å kontakte foreldre hvis det er barn som ikke møter opp.
a. Aktiviteter i friminutt: Lærerne får oversikt over hvilke aktiviteter. Skal være nok
voksne ute. Kommentar fra FAU: Viktig at det også er voksne på baksiden av bygget.
b. Når det gjelder ufaglærte lærere i praktisk-estetiske fag, hvor mange av lærerne vil få
kursing i musikk/gym fag av de som ikke har det nå? SVAR: Lærerne støtter
hverandre, og hjelper med å lage opplegg og støtte hverandre. Alle trinnene følger
læringsmål.
c. Status skolemiljø på skolen (FAU ønsker oppdatering på dette punktet på hvert
møte). SVAR: Alle klassene jobber kontinuerlig med miljøet, noen klasser har ekstra
oppfølging. I løpet av desember gjennomføres elevundersøkelsen, skolen ser på
resultatene og ser på tiltak. Har aktivitetsplaner for noen klasser og noen enkeltbarn.
d. Ventilasjonsanlegg – spesielt 5B har fortsatt problemer. SVAR: Nå har
Undervisningsbygg kontinuerlige målinger for å sjekke ventilasjonen der. Når de er
klare, kommer driftsansvarlig for målingene til FAU-møtet. Gymsalen er stengt denne
uken for å fikse ventilasjonen der.
e. Trafikksituasjonen foran skolen. SVAR: Fartsdump er på plass. Kan ikke få ekstra
skilting på veien, for eksempel «ikke innkjøring» på et gitt tidspunkt. Skolen ønsker å
få hjelp til å pushe på Vegdirektoratet for for eksempel begrensning på parkering.
Kommentar fra FAU: Det er observert at vaktmester setter bommen åpen, rektor har
fulgt dette opp. FAU ønsker å se på muligheter for å henge opp laminerte lapper på
skolegjerdet. FAU vil også vurdere trafikkvakter hvis det blir mye snø.
f. Timen «fysisk aktivitet» - hva innebærer det? Noen elever forteller nærmest om et
langt friminutt uten noe organisert. Er det meningen? Hva er føringer for denne
timen? SVAR: Det er ikke egne mål eller planer i denne timen. Det er hele trinnet, så
det er minst to lærere til stede, noen gange flere. Lærerne legger selv plan.
c. 1. trinn etterlyser klasselister. SVAR: Rektor følger opp.

2

Sak 2: FN-dagen 24. oktober – oppsummering av dagen
• Vellykka gjennomføring. Noen ideer på bedre gjennomføring til neste år legges i dropboxen.
• Vi må tåle litt kaos, det er ingen optimale måter å organisere så mange mennesker i en liten
gymsal!
• Vellykka med loddsalg. ☺
Sak 3: Julekonsert
• 3. klasse er ansvarlige
• Bukk med innkjøring forbudt foran kirken – vi har trafikkvakt foran kirken før, mellom og etter
konserten. Viktig å følge med også etter at ungene har gått over fra kirken til skolen, mange av
elevene på de øverste trinnene går hjem selv, og da er det fortsatt mange biler.
• Deler ut pepperkaker og lapper med vipps. Plakater på døra med mer informasjon. Har bedt
skolen om Vipps-info på programmet.
Sak 4: Arrangementer
1. Julekonsert – 3. trinn
2. Skoledisko – 5. trinn
3. 7. klasse ball – 7. trinn
4. 17. mai – 4. trinn
5. Hudøy – alle
6. Sommeravslutning – 1. trinn (eventuelt 6. trinn)
Sak 5: Diskusjon om sak knytta til lekegrupper og elevenes involvering
Diskusjon om situasjon og hvordan man som foreldre kan følge opp.
Sak 6: Hudøy
• 3.-7. juni 2019
• Informasjonstiltak er kjempeviktig! Få ut info i januar for å motivere foreldre til å delta og å
sende barna sine.
• Spesielt viktig å se på hvordan vi kan få med muslimske barn, da det er Id denne uka.
• Kunne elevene har sunget akashing – akashong med info om innsamling på julekonserten?
• Setter sammen Hudøy-komite på neste FAU-møte.

Sak 6: Eventuelt
Trafikkvakter: Følges opp på neste møte.

Sak 7: Saker til neste møte
• Vi følger ut saker fra dette møtet til høsten.
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