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

trinn: Mirjam S. Korsvik + Kim Stampe (vara)
trinn: Nina Pedersen + Torstein Haga
trinn: Dag H. Reitan + Mirjam S Kosvik (vara)
trinn: Mona Elvebakk + Silje Strand
trinn: Cathrine Widgren + Renate Gruben
trinn: Trond Vorhaug + Jens M. Nilsen
trinn:

Rektor Ann Margrethe Knutsen
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling – ok
2. Kommentar til forrige referat –
 Framsnakkguttene: Eksisterer ikke lenger.
 Leksedebatten: saken er tatt opp med personalet. Personalets ståsted er at lekser er
viktig, men at det skal henge sammen med det de jobber med på skolen. Lekser skal
være repetisjon. Hvis noen opplever annet, så oppfordres det til å tas med de
enkelte lærerne. Anbefalt tid for lekser: 1.-4.trinn = 30 min 5.-7. trinn = 1time. Flere
ønsker ukeplanen på fredager slik at man kan planlegge kommende uke bedre. Dette
tas også direkte med aktuelle lærere. Ang lekseplan på It`s learning: Anbefales
googlecrome. Sjekk at du logger på riktig. Debatt i møtet: er det slik at lærerne føler
seg presset på hva man skal rekke å gjennomgå på et skoleår? Er det realistiske mål?
Urimelig tidspress? Får skolen det som trengs i pressede situasjoner? Rektor
bekrefter at det er fremadstormende krav som mange ikke er i stand til å håndtere.
Eks økende krav til tilpasset opplæring/undervisning. Dette er noe av det
arbeidsgruppa også vil jobbe videre med.
 Buss-skur - Sak videre fra tidligere møter. Saken er nå tatt opp i SU og politiker
Kjersti Rørmoen tar saken videre i kommunen
 Buss-sjåførsom kjører uaktsomt (snakker i mobiltlf mens han kjører). Rektor har tatt
dette videre. Ble tatt seriøst og mottatt tilbakemelding. Sjåførene skal alltid bruke
handsfree og om det gjøres observasjoner av noe annet vil de ha tidspunkt for
hendelsen, slik at det kan tas opp direkte med den aktuelle sjåføren.
3. Rektor har ordet
 Ulykke i akebakken – en elv har brukket armen i lek i akebakken. Det har vært
elevreaksjoner på hopp i akebakken. Noen ønsker å bevare det, mens skolen har et
klart ansvar for alle elever, noe som betyr at høye hopp ikke kan aksepteres i
skoletiden. Vært en del diskusjoner med elever ifb med bygging av hopp, og noen
elever deltok i demonstrasjon for å bevare hoppet. Det kan ikke aksepteres.















Vinteraktiviteter – Skolen opplever imidlertid stor glede og trivsel knyttet til
snøaktiviteter. Det observeres stor kreativitet i friminuttene. Det er imidlertid
forbudt med harde akebrett i akebakken. Skolen har hatt innkjøp av matter og
rompeakebrett
Flott gjennomført akedag! – vellykket arrangement med mange ulike aktiviteter
Trivsel-lederene er tilbake! – De har vært savnet, og det merkes at programmet har
sin betydning som positivt bidrag i friminuttene. Uten programmet ble det registrert
mer uroligheter i friminuttene. Sparetiltaket fikk for store konsekvenser. Utvalgte
elever har nylig deltatt på Trivsel-leder kurs/opplæring. Programmet koster kr 15 000
pr år i tillegg til 1 t pr uke ressursbruk. Det er igjen Anette som har
oppfølgingsansvar. Skolen vurderer å søke FAU om støtte til den årlige
programutgiften.
Lav svarprosent på Foreldreundersøkelsen – 42 % - Hva er grunnen til at deltakelsen
er så lav? Hvordan står det til på de andre skolene i kommunen? Dette bør tas videre
opp på Foreldremøte av de enkelte klassekontaktene! Innspill: hva med å få passord
til undersøkelsen når man venter på tur for å komme inn på Utviklingssamtale, og
gjennomføre det på skolens PC mens man venter? Mange sier at passord
”forsvinner” på veien, eller at de ikke kommer gjennom påloggingen. Ved forslag om
å dele ut undersøkelsen i papirform vises det til skolen som Miljøfyrtårn + svært
arbeidskrevende. Pga den lave svarprosenten, blir undersøkelsen ikke gjennomgått.
Lite representativ med et så lite utvalg.
Gjennomgang av Elevundersøkelsen – 41 av 45 elever har svart. Positiv besvarelse.
Undersøkelsen er i utgangspunktet kun for 7.trinn, men fordi skolen har så lavt
elevantall, har de valgt å gjennomføre undersøkelsen for 5. og 6.trinn i tillegg.
Undersøkelsen er selvsagt anonym og spørsmålene blir gjennomgått med elevene på
forhånd slik at det er avklart hva som ligger i spørsmålene. Det er for vanskelige
spørsmål til å bruke undersøkelsen for lavere trinn. Noen symboler viser at resultatet
er skjult, dette for å bevare anonymiteten der det er få elever som har skåret. I
møtet ble det kommentert og sett nøyere på punkt som gav skår under 4 (5 er
høyest skår). Hver kontaktlærer gjennomgår og analyserer svar for sine klasser.
Trivselsundersøkelsen gjennomføres på alle trinn - 3 g pr år . Kontaktlærer
gjennomfører det gjerne sammen med eleven.
Økonomi – ½ mill i underskudd, tross store kutt (trivselslederprogrammet for en
periode, sosiallærer, bibliotekar, sammenslåing av klasser o.a.) Mindre sammenslåing
nå. Nå har 1 + 2 uteskole sammen. 6+7 har felles gym, kunst og håndverk, KRLE, men
det fungerer fint. Ny ansatt: Line Jørgensen 4.trinn (Anika tar utdanning) Det koster
å drifte en liten skole. Det må tas på alvor i kommunen. Hvis budsjettet for Eide
hadde ligget fast på min. 15 elever pr trinn, hadde man sluppet de store
svingningene. Rektor har gjort kommunen oppmerksom på det. Eide har ellers et lavt
forbruk. Nesten innkjøpsstopp, kun midler til det nødvendigste. Når det gjelder
debatten rundt utregning av tilskudd til skolene, er det ønskelig fra skolens side at
FAU hadde engasjert seg mer i det. Er det mulig at FAU tar dette videre?
WaO – Forestilling med premiere 15.mars – Utgiftene fordeles mellom skolen, litt fra
Kllimaprisen, søknad til kommunen, musikk i skolen og sannsynligvis en søknad til
FAU. De to trinnene er en kreativ gjeng.

4. POST inn/ut – intet
5. Innmeldte saker:
1. Etterspurt politikontroll i Homborsund – Mona har dialog med Terje Gundersen….
2. Aktivitetskveldene med Frøydis – Datoendringer: Ny tid 5/2 og 4/3 .Trenger vakter.
5.6.og7.trinn klassekontaktene henvender seg til sine klasser for å få engasjert foreldre som
vakt disse kveldene.
3. Kort info fra Arbeidsgruppa – har hatt ett møte hittil. Diskusjon og idèutveksling. Landet
hittil på problemstillingen: Hvordan kan vi som foreldre være med på styrke skolen? Med
følgende underpunkter som bl.a. Har Eide det de har rett på? Får skolen det de skal ha? Kan
vi være med på å synliggjøre behov? Hva trenger de voksne? Hvordan kan vi legge press på at
skolen får nok midler? Det planlegges et videre møte med ledelsen på skolen for innspill fra
dem. Ann, Eivind og Inger Hilde blir invitert til et møte med arbeidsgruppa. Forsøker å få
dette til innen neste FAU møte. Viktig å satse på lokalskolen.(Mona sjekker med UDF hvordan
det står til i kommunen med kompetanseheving blant lærerne.)
4. Handlingsplan for krenkende atferd/definisjon på mobbing – utsettes til neste møte
5. Ordensregler for Eide skole - utsettes til neste møte
6. Neste FAU møte : ? HOVEDTEMA: oppstart av 17.mai forberedelser ;-)
7. EVT:


Kroppsfokus – eks fra så tidlig som 2.trinn… hvordan skal vi møte dette? Man ser
uheldige holdninger elever seg imellom. Hvordan snakkes det om
selvbilde/selvtillit/hvordan vi voksne snakker i påhør av våre barn…??? Kan man
bruke helsesøster? Folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen? Tas opp med Ann.

Referent
10.02.16 Renate Gruben

