Referat fra FAU møte 29.10.15
Tilstede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trinn: Mirjam S. Korsvik (også vara for 3.trinn) + Kim Stampe (vara)
trinn: Camilla S. Nilsen
trinn: Dag H. Reitan
trinn: Mona Elvebakk + Marita Pedersen (vara)
trinn: Renate Gruben
trinn: Trond Vorhaug + Jens M. Nilsen
trinn: Inger Lise Wehus

Inger Hilde Haga +Eivind Tunsberg representerer skolen. Rektor Ann M. Knutsen – frafall.
SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling – forsinket innkalling knyttet til innkallingens lovlighet, men alle
medlemmene av FAU var på forhånd gjort kjent med møtedato.
2. Kommentarer til forrige referat – Haga har innspill ift saken ang. ”Framsnakk-guttene”.
Guttene kom fra Dvergsnes skole. Inger Hilde tar kontakt med nevnte skole for å sjekke om
de fortsatt har elever som representerer Framsnakk-kampanjen.
3. Rektor har ordet – utgår. Rektor har meldt frafall grunnet sykdom
4. Inger Hilde Haga informerer fra SFO – Normal ”bli-kjent” periode ved oppstart. Pr d.d.: 30
barn på 2 voksne. (2 barn har 1-1 dvs 2 voksne på 28 barn) Normen er 1-15.
Bemanningsnormen er ikke optimal. Det er tatt opp politisk. Likevel er Grimstad bedre rustet
enn ellers i landet som er 1 på 18. Det betyr at Eide er heldigere enn andre kommuner.
Ting begynner ellers å falle på plass nå. Våren 2016 er det bestemt at det blir ny CD
innspilling. Øvelsene blir i hovedsak på fredager, men alle som vil skal få delta. Veldig heldige
som har musikalske Morten og Espen med i dette arbeidet.
Hver mandag og tirsdag vil barna tilbys en aktivitet på sløyden eller et annet sted. Når det
nærmer seg jul planlegger de juleverksted. Onsdag er en kort dag, og da legges det opp til
frilek. Annenhver torsdag byttes det på å dra på en kort tur og være i gymsalen. Fredager er
det bl.a. anledning til å se på NRK super. Ellers har barna også tilgang på pedagogiske spill på
nettet. Til jul planlegges det å se på en juleserie.
Noen foreldre har reagert på at det er lite oversiktlighet/tilsyn. De har opptelling hvert 10-15
min, og de ansatte anser frileken på området som viktig. Også positivt med to menn blant
personalet.
5. Eivind Tunsberg – presenterer seg. Fagleder og kontaktlærer for 2.kl. Er tilbake etter
pappaperm i november.
6. Post inn/ut – ingen ting

7. Innmeldte saker: 2 stk
1) Sak fra forrige møte: Hva er en virkelig god skole? Ønskelig å starte arbeidet med
å drøfte/ ha en meningsutveksling på dette temaet. Hva er vi fornøyd med, hva
ønsker vi skal bli enda bedre, og hvordan kan vi få det til?
Det blir skrevet et internnotat som sendes ut til deltakerne i FAU. Oppsummert skal alle
tenke over saken til neste møte, og komme med forslag på hvordan vi bør gripe dette
arbeidet an videre.

2) Leksedebatten. Saken ble tatt opp forrige skoleår. Ønsker at saken tas opp igjen.
Hvilke lekser har god effekt, og hva har rett og slett liten hensikt?
En av FAU representantene presenterte noen synspunkter knyttet til leksefri skole. Her
kommer det bl.a fram at forskning viser at lekser har lite læringsutbytte. Det ble også
sagt noe om ulike former for arbeidsmåter, bl.a arbeidsplaner. Dette er benyttet på noen
trinn på skolen. Det kan vises til både positive og negative erfaringer avhengig av den
enkelte elev. Det finnes en norm for omfanget av leksene. Det anbefales ikke mer enn 1
time på storskolen og ½ time i småskolen. Tunsberg hevder at lekser er viktig når
kompetansemålene er så omfattende, og skoledagen kort.
Han tar saken med tilbake til de ansatte i lærerteamet, og FAU ønsker en tilbakemelding
på saken. Ønsket er at lærerne gir lekser som bidrar til det beste læringsutbytte, og at
lærerne er samkjørte.
Kommentarer til årets leksehjelp: Foreldre opplever en stor forbedring. Positivt med
påmelding som medfører mer forpliktelse.

8 . NAF Refleksdemonstrasjon – ble gjennomført 26.10 på Grusbanen. Tilbudet gikk ut til
førskolebarna i barnehagen t.o.m 4.trinn. Ca 25 barn og voksne stilte opp. Det ble stilt
spørsmål om invitasjonen burde gått ut til alle trinnene. Det hadde vært god nok plass til
alle. Mona begrunner dette med at NAF ikke hadde nok reklamemateriell til hele skolen
den 26.10.2015, da måtte vi vente til senere på høsten. Det vil ikke komme tilbud om ny
demo neste skoleår. NAF vil da prioritere andre skoler for å fordele tilbudet.
9.Økonomi - Inntektskilden til FAU er bygdas 17.mai arrangementet. I de senere år har
det vært lavere inntekter enn tidligere. Pr d.d står det kr 89 000,- på konto. Er det aktuelt
å benytte noen av midlene til å invitere profilerte og dyktige forelesere i anledning saken
”Hva er en god skole?”? Det er anledning til å komme med forslag til bruk av midler.
Ellers informeres det om at det er mulig for andre (skolen, elever og lignende) å søke om
midler til spesielle tiltak.
10. Eventuelt


FN dagen – Det var på skriv informert om at beste kandidat fra hver klasse som ønsket å
delta i FN løpet ville bli premiert. Vedkommende som melder saken mener at premiering
i utgangspunktet ikke har sin plass ifb med FN dagen, men når det blir informert om at
det vil bli premiering, er det ønskelig å kommentere at det ikke ble fulgt opp. Det hadde

blitt sagt at premien var ”heder og ære”. Når det er sagt, og skrevet at det vil bli
premiering, bør dette holdes. Inger Hilde noterer saken, og informerer rektor.


Forslag om å bytte tidspunkt for FAU møtene – ble ikke tatt til følge.

Referent
Homborsund 04.11.15
Renate Gruben

