Referat fra FAU møte 17.03.16
Tilstede:
1. trinn: Mirjam S. Korsvik + Skjalg Klette + Kim Stampe
2. trinn: Camilla Nilsen
3. trinn: Mirjam (vara)
4. trinn: Mona Elvebakk + Silje Strand
5. trinn: Renate Gruben
6. trinn: Jens M. Nilsen + Anne Lena Gilje (vara)
7. trinn: Asle Stalleland + Inger Lise Vehus
Rektor Ann Margrethe Knutsen

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling – ok
2. Forrige referat – Mona går gjennom hovedpunktene fra januarmøte.
o
o
o

o

Påminnelse til klassekontaktene om å huske å ta opp fremtidig aktivitetskveld på egne
foreldremøter.
Ang politikontroll – har vært økt kontroller i nærmiljøet etter henvendelsen. Politiet minner
om å melde saker om man mistenker sjåfører i ruspåvirket tilstand
Kontakt med UDF ifb med spørsmål rundt Kompetanseløft – økte kompetansekrav i
grunnskolen. Derfor 20 studieplasser til fordeling – Ann sier at det er belastende for en liten
skole å være for mange som tar kompetansesatsning samtidig.
Info om bemanning for neste skoleår – håper å lyse ut 2 fulltidsstillinger som i år har vært
vikariater (Stine og Anne Lene sine stillinger) – ønsker søkere med godkjent utdanning.
Allmennlærere med relevant utdanning (gjerne med musikk som hovedfag)

3. Rektor har ordet
o

o
o
o
o
o

Nasjonale prøver- 5.trinn lå langt under snittet i kommunen på tester tatt i høst. Skolen har
analysert grunnen. Ulike faktorer kan ha spilt inn. En faktor som de mener kan ha hatt
innvirkning, er å ha kontaktlærer i 50 % stilling. Det kan ha vært lite gunstig. Dette ble tatt på
alvor, og de ser allerede bedret resultater etter å ha satt inn kontaktlærer i 100%.
Kartleggingsprøver – er bestilt på ulike trinn i fagene matte, engelsk, matte og digitale
ferdigheter.
Grimstad kommune har et lavere engelsknivå enn på landsbasis. De har derfor nå byttet
lærerverk. Grunnet lavt nivå kreves det tettere oppfølging fra hjemmet.
Nytt fokus er et tettere samarbeid mellom Eide- og Holvika skole.( Se mer på
forventningene mellom lærere/elever)
Øke leseferdigheter er et satsningsområde i Grimstad kommune - Eides har i høst brukt
ressurser knyttet til lesekurs (med Anika) – det viser gode resultater.
Nytt skoleadministrativ system – VISMA Flyt skole. Her vil du som foresatt ha
påloggingsmuligheter via ID-porten. Kommunen ønsker at alle foresatte logger seg inn og
sjekker informasjon som ligger i systemet og oppdaterer informasjon om nødvendig. Her vil

o

o

det være tilgang til personinformasjon, følge med på fravær, (karakterer på ungdomstrinnet),
kommunisere med skolen og lignende. Alle vil få utdelt infoskriv om fremgangsmåte.
WaO - Positiv reportasje om operaen i avisa . Årets visning hadde et klart musikalsk løft.
Morten utviklet studio med innspilling i bomberommet. Kun to skoler besøkte forestillingen,
selv om alle var invitert. Begrunnelsen var kostnader til transport.
Skoleavslutning – Eide har blomstertog samme dag som Holvika ungdomsskole har 10.kl
avslutning. Dette har vært tatt opp tidligere, men Ann bringer problemstillingen opp på nytt.

4. POST inn/ut
o

Mail ang loddsalg

5. Aktivitetskveld - Fortsettelsen etter Frøydis sitt engasjement………..
o

Klassekontaktene må ta ansvar for å melde saken opp på egne foreldremøteri løpet av våren
i 4., 5. og 6.klasse. Det må gjøres motivasjonsarbeid på foreldremøtene, og det er viktig å få
til frivillig engasjement. Hva med å presentere lister med datoer hvor foreldre frivillig skriver
seg opp for å forplikte seg til vakter? Forslag: Er det aktuelt å starte kvelden 1 time tidligere,
dvs. åpning kl. 18.00?

6. Arbeidsgruppa - hva har skjedd siden sist?
o

o

Gjennomført uformelt møte mellom arbeidsgruppa og skoleledelsen (Ann, Eivind og Inger
Hilde) – hva satser vi på videre i arbeidet? Gruppa har to hovedfokus ;
1. Hvordan kan vi som FAU/foreldre være med på å styrke skolen?
Får Eide skole, som en liten skole, det de har krav på?
2. Hvordan kan vi sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for store og små?
Foreløpig arbeid :
 Mulighet for å benytte intern kompetanse. Foreldrekontakt Kim Stampe er utdannet
psykolog. Skolen kan komme med en ”bestilling” om hva de kunne ha nytte av.
Foreløpig forslag: 1. Relasjonskompetanse (lærer-elev) – forstå seg selv som lærer 2.
Stressmestring. Ang sistnevnte har Kim i andre anledninger presentert et foredrag
med tittelen ”Forventinger kommer fra helvetes bakgård” – handler om hvordan
avgrense arbeidet. Ann vil også sjekke NAV sitt stressmestringskurs
 Renate har vært i kontakt med MOT-Lasse i kommunen + Stig Reinholt Jensen som er
fagkonsulent for MITT VALG (som er et program for utvikling av et godt læringsmiljø
og læring av sosial og emosjonellkompetanse)– kan de bidra med noe sammen som
kan være med på å styrke det psykososiale miljøet på skolen/i bygda? Det starter
med holdninger og foreldremedvirkning. Ift økonomi har Renate også snakket med
Sigbjørn Lauvrak, kontaktperson for Lions i Grimstad. Han synes dette hørtes
spennende ut, og det kan kanskje være mulig å søke midler for å dekke
foredragsholder. Må komme tilbake til det når vi har et mer konkret opplegg i tilfelle.
Innspill: Være nøye på innholdet slik at det skaper interesse og betydning for foreldre
som stiller.
 Arrangere en ”Ta vare på miljøet” – dag, - i dobbelt forstand. Innhold: Rusken +
loppemarked + være sammen foreldre og barn. Er det aktuelt å legge inn et
opplegg/foredrag? Enighet om at det er lurt å dele opp. Renate påtar seg å lage en

invitasjon. Konkret dato vil komme senere på skolens sms tjeneste. Alle
klassekontaktene oppfordres til å sette i gang en ”aksjon” hvor vi utfordrer andre
foreldre til å ta med seg en voksen+barn fra sitt trinn, i forsøk på å få så stor
oppslutning som mulig. Er det aktuelt å bruke inntektene fra loppemarkedet til
Skaterampe-prosjektet?
5. Neste FAU møte: 14.april kl. 20.00.
Husk glemt sak meldt inn av Ann vedr. gjennomgang av ordensreglene, - settes opp på agendaen.

Referent
06.04.16 Renate Gruben

