Referat FAU-møte Fjære barneskole
23.01.17
Tilstede: Audny Hoveland (1A), Tone Moi Fossen-Johnsen (1B), Charles Rojahn (2A), Hilde Kristin
Dahlstrøm (2B), Mari-Anne Helleland (3A), Britt Skarberg Kristiansen (4A), Kristin Haugaas (4B), Kirsti
Rom (7A), Kristin Tenold (7B).
Sak 12/16-17: Referatet fra FAU-møtet 17.10.17 ble godkjent. Det legges åpent på skolens nettsider.
Sak 13/16-17: Rektor informerte om skolens arbeid med nettverksbygging i ulike fagområder. Her får
lærerne tid til å jobbe i team med å fordype seg i ulike fag, som de også utarbeider
undervisningsopplegg i. Tanken er at dette arbeidet skal være nært knyttet til undervisningen og slik
være praksisnær. Lærergruppene har tre samlinger før de presenterer undervisningsoppleggene for
de andre gruppene som jobber med andre fag. Det kom innspill om å også tenke nettverksbygging
utad mot fagmiljø og arbeidsliv for å hente inspirasjon og ideer.
Sak 14/16-17: Evaluering av juleavslutningen. FAU-medlemmene gav positive tilbakemeldinger på
skolens juleavslutning. Mange trakk frem at det er positivt med én, felles avslutning heller enn
avslutning med hver enkelt klasse. FAU mener det er en koselig tradisjon og opplever at elevene
gleder seg og er stolte av det de gjør. Det kom innspill om å prøve å gjøre programmet litt mer variert
fra år til år. Det kom også tips om å opplyse hvilken klasse som står på scenen (enten på skjermen,
eller at det blir sagt).
Sak 15/16-17: Omvendt julekalender. Rektor orienterte om at det var ny rekord for innsamlingen til
House of the heroes: 37.837 kroner. Noen klasser solgte vafler og stod skikkelig på for å få inn mye
penger. FAU synes det er positivt å støtte et lokalt bistandsarbeid, og fint at elevene får følge
arbeidet og se hva pengene blir brukt til.
Sak 16/16-17: Rektor orienterte om skolen og kommunens satsing på forebyggende arbeid for
elevenes psykososiale miljø. Dette er et tema kommunen har satt ekstra fokus på dette skoleåret, og
det var tema på lærernes felles planleggingsdag 2. januar. Det jobbes nå med å få på plass et bedre
system for å sikre at man fanger opp dersom barn opplever gjentatte krenkelser.
Sak 17/16-17: Eventuelt: Noen lærer og miljøarbeidere har hatt kurs i å bruke hjertestarteren som
finnes i Vikhallen.
Det ble foreslått at FAU lager en kort liste med tips til hva og hvordan vi kommuniserer i
foreldregrupper på Facebook. Dette settes opp som en egen sak på neste møte.
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