Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole,
mandag 23.10.17
Tilstede:












Therese Olsen Bjerkholt, FAU-representant 1B
Audny Hoveland, FAU-representant 2A
Tone Moi Foss-Johnsen, FAU-representant 2B
Hanna Møretrø Grande, FAU-representant 3A
Vibeke Berntsen Egge, FAU-representant for
Cathrine Beate Andersen, FAU-representant 5A
Marie Knutsen, FAU-representant 5B
Elisabeth Johnson, FAU-representant 6A
Ingvild Young Raknes, FAU-representant 6B
Anne Grethe Erlandsen Hjembo, FAU-representant 6C
Karl Axel Moen, Rektor

Fraværende:





Silje Djupesland, FAU-representant 4A
Hildegunn Omland Adde, FAU-representant 1A
Anita Andrå Andersen, FAU-representant 3B
Berglind Fjola Smaradottir, FAU-representant 7A

Stiftelsesmøte:
Alle elevers foresatte skal ha mottatt VISMA-melding med invitasjon til
Stiftelsesmøte i auditoriet ved Fjære Ungdomsskole mandag 23.10.17 kl. 17.30.
Dette for å ha mulighet til å være med på å godkjenne FAU`s vedtekter og
stiftelsesdokument. Det var kun FAU-representanter og rektor som møtte opp
her. Vedtektene ble underskrevet av 5 FAU-representanter og sendt inn til
godkjenning.

Sak 12: Gjennomgang av høstbrev og informasjon
Høstbrev er sendt ut til alle hjem som ranselpost. Dette for å informere om det
viktigste som skjer og/eller skal skje på skolen. Det er nærliggende å tenke at
det sannsynligvis er større sjanse for at ranselpost blir lest i forhold til
informasjon som kun legges ut på It`s learning.
Rektor forteller at de to planleggingsdagene som har vært nå i oktober, var
veldig bra. Både miljøarbeiderne, pedagogene/lærerene og miljøterapeuter har
fått tid til et godt samarbeid. Hovedfokuset var traumebasert omsorg, hvor de
utarbeidet verdier som skal skape gode relasjoner blant elevene. Eksempler på
disse verdiene er trygghet, mestring og glede, det å ha mot til å stå for noe og
mot til å kunne ta opp noe som er vanskelig.
Kommunen har søkt om støtte av Veilederkorpset, og Fjære barneskole har
bedt om bistand fra dette tilbudet. Dette ble gjort i høstferien. §9A ble
gjennomgått og representantene fra Veilederkorpset kom med innspill og ideèr
vedrørende skolens arbeid. Det er konstruktivt at disse tingene blir sett på med
nye øyne. Det er planlagt nytt møte med Veilederkorpset i desember 2017.
Sosial læreplan var ferdig 1. oktober. Denne ligger ute på It`s learning.
Hovedpoenget med denne planen er at elevene skal lære å unngå å havne i
konflikter, bevisstgjøre og øke sosial kompetanse og bidra til sosiale relasjoner.
Elever med høy sosial kompetanse, bidrar til mindre mobbing. Disse punktene
legges det vekt på i Klassens time, som alle trinn har èn time av i uka. Ukas
fokus vil også gjenspeile disse verdiene.
7. trinn ved Fjære barneskole vant årets Beintøff aksjon, og vil motta 2000 kr til
klassekassa. Vi gratulerer!!!
Fjære barneskole øker tilbudet om skolehelsetjenesten. Fra 2018 økes
helsesøsters stilling med 12,5%. Det vil si at helsesøster blir å være på skolen
minimum 3 dager i uka. Fra 2019 ser det ut til at dette tilbudet økes ytterligere.

Sak 13: Informasjon vedrørende trafikkvakter ved siste overgang til skolen
Rektor har vært i kontakt med rektor på Fjære ungdomsskole ang å få til et
samarbeid der med trafikkvakter. Han venter på tilbakemelding ang dette.
Tenker at dersom ikke ungdomsskolen får dette til, må vi gjøre en ordning med
at en voksen vakt kan være med 7. trinn under trafikkvakten.

Rektor har også vært i kontakt med kommunen ang å få fartsdumpere på veien
inn mot skolen, i håp om at veien kan bli tryggere for alle skolebarna. Det
kommer innspill om at det burde vært mulig å få satt opp store, tydelige skilt
om at skolebarn ferdes langs veien. Det burde ikke være nødvendig å si det,
men alle som kjører inn mot skolen, kunstgress og idrettshall, MÅ kjøre
varsomt! Rektor ønsker å sende ut visma-melding om dette. Det oppfordres
også om at alle barna må ha refleks på seg. Nå begynner det å bli mørkt!

Sak 14: Skolepakke 3
Det er ikke klare og konkrete planer enda, men vi snakkes om av politikerene.
Rektor forteller at han opplever at barneskolen skal bestå og at de har fått
signaler på at skolen skal forbedres/fornyes/koples til ungdomsskolen (1.-10.) .
Slik det kan se ut i dag, blir det utredning av saken i 2018, og evt handlinger i
2019/2020.

Sak 15: KFU-møte
KFU inviterer til ny Temakveld 16.11.17 kl 17.30-20.30 ved Landvik skole.
Temaet her er Psykisk helse blant barn og unge i Grimstad. Dette er et tilbud
for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, skolesjefen i Grimstad, ledende
helsesøster i Grimstad, veiledning og utviklingstjenesten, sosiallærerene i
Grimstad, kommunalt foreldreutvalg, rektorene i Grimstadskolen, oppvekst- og
utdanningsutvalget og alle FAU-representanter.

Sak 16: Evt
Juleavslutningen i Vikhallen er i år lagt til 13.12.17. Alle trinn har ulike oppgaver
i forkant/etterkant av arrangementet. Hver FAU-representant har ansvaret for
å informere sitt trinn om hvilken oppgave de har og gi informasjon om hvor
mange som må møte.
Det er ny sosiallærer ved Fjære barneskole. Elisabeth Stryken har 30% stilling
som sosiallærer.

Ref. Therese Olsen Bjerkholt

