Referat fra FAU møte 3.12.15
Tilstede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trinn: Mirjam S. Korsvik + Skjalg Klette + Kim Stampe (vara)
trinn: Camilla S. Nilsen + Nina Pedersen
trinn: Mirjam S Kosvik (vara)
trinn: Mona Elvebakk + Silje Strand
trinn: Cathrine Widgren + Renate Gruben
trinn: Trond Vorhaug + Jens M. Nilsen
trinn: Asle Stalleland + Inger Lise Wehus

Rektor Ann Margrethe Knutsen
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling – ok
2. Kommentar til forrige referat
Ann tar ansvar for å følge videre opp Innspill ifb med Framsnakkguttene og leksedebatten.
Tas opp igjen i neste møte.
3. Rektor har ordet
Økonomi :
Budsjettet et holdt hittil dette skoleåret. Har et etterslep fra i fjor. Foreløpig ikke anledning til
flere ansettelser foreløpig. Kostbart å drifte en liten skole. Gir økonomiske utfordringer.
Skolen har imidlertid 450 000 mer dette skoleåret med den fordelingsnøkkelen som er nå.
Tilskuddordningen i år kommer fra studenter, den naturlige skolesekken (85 000),
Klimaprisen (50 000), Lesetrykksmidler (50/60 000). Kommer nok til å få et lite underskudd i
år, men som har sin forklaring knyttet til elevantall. Skolen har et nøkternt forbruk, og ser
ikke anledning til andre innsparinger enn det som allerede er foretatt. Mange av lærerne har
doble funksjoner. Elevantall januar 2016: 95
Personalinformasjon: Eivind er tilbake 8.12. Petter er ansatt frem til 19.12. Marie går ut når
Eivind er tilbake. Ellers har skolen 3 gode vikarer. Tonje og Snefrid som er 2.års
lærerstudenter og Dag Marius som er faglærer i gym.
Konstituering av SU (samarbeidsutvalget): Toril og Jorunn representerer foreløpig skolen, to
foreldre valgt inn: Mona Lill Elvebakk og Trond Vorhaug og vara: Renate Gruben
Elevundersøkelsen: Det vil bli sendt ut kode for hvert barn. Frist 8.januar. I fjor var
svarprosenten lav: 36%. Det sendes ut påminnelse på sms. Ellers oppfordres alle til å be
foreldre om å gjennomføre undersøkelsen. Foreldreengasjement er viktig!
NY regel ifb med gudstjeneste i skolen (Utdanningsdirektoratet): Elever må aktivt melde seg
på. Rektor utarbeider et skriv som foreldre må returnere med underskrift. Også her vil
foreldre få påminnelse på sms. Der hvor foreldre ikke leverer svar, - får rektor støtte fra FAU
om at det antas som greit at barna deltar på gudstjenesten.
4. POST inn/ut – intet

5. Innmeldte saker:
1.Buss-skur
Historikk: det er tidligere søkt støtte fra både veivesenet og kommunen uten å lykkes med
positive svar. Rektor synes ikke det er riktig at skolens driftspenger skal gå til dette. Det blir
bestemt at foreldrene tar saken i egne hender. Nina Pedersen tar saken videre. Cathrine
Wigren tar kontakt med Olav Osa i Vegvesenet. Hittil har skolen hatt saken + elevrådet. Det
ble tatt opp om elevrådet kunne bidra, men det var enighet i FAU om at det er en lei
standard hvis man bruker penger på noe andre bør dekke, i tillegg til at elevrådet skaffer seg
penger til andre formål. Planen nå er å sette opp en skaterampe nederst ved fotballbanen.
Det er levert inn elevtegninger, og drevet innsamling til rampe.
2. Buss-sjåførsom kjører uaktsomt (snakker i mobiltlf mens han kjører). Skolen ved rektor
skriver et klagebrev. Foreldre har allerede tatt saken.
3. Etterspurt politikontroll i Homborsund – Mona tar kontakt med politiet. Fartskontroll er
utfordrende pga mye skifting av soner. Kontroll vil innebære belte og promillekontroll.
4. Ønske om mer opplysninger i forbindelse med arrangement ved skolen – Saken er meldt
inn spesifikt knyttet til FN dagen. Hvor mye penger skal man sende med barna? Hva koster
ting som selges? Innspill fra foreldre i FAU: Vanskelig å sette en grense eller standard når det
er veldedighet… Burde det være slik at alt med salg burde være knyttet til
foreldrearrangement? Forslag til beløp ved den frivillige startkontingenten: Hva med å legge
et frivillig beløp i en konvolutt (kan også være tom)? Ang salg ellers på FN dagen er det solgt
ting som ”Hei verden” sender ut til skolen. Det er ting som barn har laget og det er et
pedagogisk opplegg knyttet til dette. Øker slike arrangement til mer samtale rundt temaet
hjemme? Hva med å arrangere en foreldrekaffe på kveldstid? Kveldsarrangement krever en
del av de ansatte igjen….
Ang premiering på Hei verden løpet, var årets infoskriv basert på tidligere skriv. Det betyr at
det var feilopplysninger angående premiering. Det er slutt på premie til de beste løperne i
klassen.
6. Juletradisjon – Elever går til kirken med julelykter siste skoledag før jul. I tradisjonens tro tar
FAU seg av servering av julegrøt til elever og lærere etter gudstjenesten. Frivillige melder seg
til å bidra med serveringen: Mona, Silje, Cathrine, Sylvia, Mirjam og Renate
7. Virksomhetsplanen – Renate har lest gjennom planen. Innholdsrikt dokument hvor det er
nedlagt mye arbeid. Har noen spørsmål knyttet til noe av innholdet:
Sosiallæreplan- stopp-regelen. Hvordan er dette presentert og hvordan følges det opp? Hele
skolen er presentert for det. Det er litt uklart hvor mye det praktiseres i hverdagen.
Hvordan er planen utarbeidet? - sett på hva andre har gjort på andre skoler, diskutert i
lærerstaben, innspill fra foreldre, googlet o l.
Mitt valg – kontaktlærerne er ansvarlige for leksjonene, så det kan variere litt hvordan den
enkelte legger det opp. Alle har vært kurset i Mitt valg, utenom nyansatte.
Mobbeplanen – Mobbeplanen legges på It`s learning. Burde siden hvor det står hva foreldre
kan gjøre, deles med foreldre direkte? Hva med å legge den inn på ukeplanen en gang? Eller
tipse forelde på ukeplanen om å lese den på It`s learning?
8. Innskriving av nye førsteklassinger : 9.12.15 

9. Videre jobbing med ”Hva er en virkelig god skole? Hva er vi stolte av på Eide og hva ønsker
vi å utvikle?” – Vi trenger tydelig ledelse i en slik prosess og tydelig målsetting. Hva ønsker vi
å oppnå? Hvordan kan vi foreldre engasjere oss for å være en støtte og styrke for skolen?
Hvordan kan vi jobbe med å styrke relasjoner for å sikre at skolen er et godt sted å være for
våre barn? Foreløpig konklusjon: FAU setter ned en gruppe på 4 personer. Man må se på hva
som er målet og hvilken prosess man ønsker.
Andre forslag: Ønsker FAU å be om samarbeidsmøte med lærerne? Hvordan kan vi bruke
informasjon fra foreldreundersøkelser og elevundersøkelser? Vår representant i KFU
(Kommunens foreldreutvalg) kan foreslå et samarbeid om å invitere en anerkjent foreleser
som er ekspert på den gode skole hit til Grimstad? Hva med å samarbeide med Frivoll som
også er en liten skole? FAU må bestemme seg for hvordan vi ønsker å jobbe med dette
temaet. Hvor stort skal vi gjøre det, eller hvordan skal vi begrense det? Er det aktuelt å ha en
plan for enkelte tema innenfor ett skoleår, og nytt tema for neste? Hvordan få foreldre vil å
være på bidragssiden? Den utvalgte foreldregruppen kommer med en innstilling til FAU i
første omgang. Asle, Kim, Nina og Renate tar ansvar for å møtes.
10. Neste FAU møte : 21.januar 

Referent
3.1.16 Renate Gruben

