Referat fra møte i FAU den 26.oktober 2017
Tilstede: Ann, Eivind, Thomas, Mirjam, Dag, Torstein, Marita, Ole Henrik, Hanne
Siri, Kim og Hulda.
Info fra skolen v/ Ann.


Ann deler ut FUG materiell og invitasjon fra KFU til temakveld.



Årshjulet for Eide skole ble delt ut til FAU.



Informasjon om ansatte ved Eide skole: Skolen sliter litt med å få vikarer for
tiden. Skolen har noen ansatte som har gått ned i stilling grunnet pensjon og
grunnet uføretrygd. Det har også vært ansatte som har vært sykemeldt. Dette
har vært utfordrende for skolen. Nå har de fått på plass 2 vikarer. Anine som
er vikar i stillingen som spesialpedagog og Anne Karine som er vikar for Anne
Lene som er i fødselspermisjon. Skolen har nå 4 mannlige miljøarbeidere.
Disse er Stian, Thomas, Espen og Søren.



SMU – fra FAU sitter Mirjam og Thomas



SU (samarbeidsutvalget) – fra FAU sitter Thomas



Nye regler i forhold til skolebytte. Det har vært mange skolebytter i
Grimstad kommune de siste årene. Det er nå blitt strengere krav i forhold til å
bytte skole og det er minimum 2 måneders saksbehandlingstid for skolebytte.
De som blir prioritert i forhold til å bytte skole, er elever som har blitt utsatt for
mobbing. Ved «mobbesaker» skal skolen jobbe systematisk og det skal
dokumenteres hva som er blitt gjort og hva som skal gjøres videre. Det har
vært noen utfordringer ved flere skoler i Grimstad og kommunen mener at
løsningen ikke alltid er å bytte skole. Utfordringer som oppstår skal
hovedsakelig løses ved den enkelte skole.



Gjennomgikk paragraf 9A, også kalt «mobbeloven». Hovedforskjellen i
forhold til tidligere er at en kan involvere Fylkesmannen på et tidligere
tidspunkt, dersom problemene ikke har blitt løst på skolen. Foreldre/elever kan
kreve at skolen fatter et enkeltvedtak i saker som omhandler mobbing.



Juleavslutning. I fjor kom det et sterkt ønske fra noen foreldre om at det ikke
ble gudstjeneste i kirka. De ansatte ved skolen ønsker å holde på denne
tradisjonen og foreslår at avslutningen skal være i kirken, men uten
gudstjeneste. Det er usikkert om kirken vil kunne brukes til juleavslutning uten
gudstjeneste. Ann undersøker dette, før saken drøftes videre i FAU.

Skolens toalettforhold. Skolen har nettopp reparert 2 såpedispensere. Skolen har
ikke fått tilbakemelding i høst om at toalettforholdene er ille. De vil følge med på dette
videre og ønsker tilbakemelding dersom noen er misfornøyde med forholdene, slik de
er i dag. Skolen er klar over at det er noen elever som ikke kan tenke seg å gå på
elev-toalettene. Disse får låne toalettet hos lærerne.

Facebook side. Skolen og FAU har fått beskjed om at det finnes en lukket gruppe på
Facebook som er negativ til Eide skole. Det er usikkert hvor mange medlemmer
gruppen har, men medlemmene er voksne folk som har/har hatt barn på Eide skole.
Både skolen og FAU synes det er leit at voksne mennesker opererer på denne
måten. Alle FAU medlemmene som var tilstede på dagens møte tenker at det er
uheldig for våre barn og bygdas skole at negative holdninger spres via lukkede
grupper på Facebook.
17. mai komite. Komiteen består av Hanne Siri, Cathrine og Marita.
Aktivitetskvelder. Det vil mest sannsynlig være vanskelig å få noen faste personer
som kan ta ansvar for aktivitetskveldene. Det vil bli undersøkt litt nærmere rundt dette
og saken tas opp igjen på neste FAU møte. Dersom noen har gode forslag til
hvordan dette kan gjøres, så kan en videreformidle dette til klassekontaktene.
Veisikkerhet. FAU har tatt opp om det er noen av medlemmene som ønsker å ha et
ekstra fokus på veiforholdene i Homborsund. FAU drøfter saken med Sognelaget og
Eidekameratene for å høre hvordan de stiller seg til å ha egne medlemmer som skal
jobbe med dette og om en burde samarbeide.
FAU sin facebookgruppe. Vi oppfordrer tidligere FAU medlemmer til å melde seg ut
og at nye medlemmer blir innmeldt.
Foredrag om annerledeshet. FAU har mottatt forslag om at det holdes foredrag om
annerledeshet ved skolen. Leder undersøker litt videre omkring dette. Saken tas opp
igjen på neste FAU møte.
Kjønnsfordeling ved skolen. FAU videreformidler til skolen at noen foreldre ønsker
flere mannlige ansatte ved skolen. Skolen sier at det er noe de også kan tenke seg,
men at det er de best kvalifiserte søkerne som innkalles til intervju. Skolen har nå 4
mannlige miljøarbeidere, noe som en tenker vil være positivt for elevene.
«Hei verden» løp. Noen barn har gruet seg til dette løpet, av ulike grunner. Skolen
forteller at barna kan velge om de vil gå eller løpe. «Hei verden» artikler vil bli solgt i
uke 45, på kulturkvelden.
Referater. Foreldre har etterlyst referater fra FAU møtene. Disse skal legges inn på
kommunens hjemmeside. FAU undersøker hva som er grunnen til at ikke alle
fjorårets referater er lagt inn der.
Møter i FAU skoleåret 2017/2018.


30/11 – 17



14/12 – 17



25/1 – 17



15/2 – 17



22/2 – 17



26/4 – 17



31/5 – 17

Skolen vil sende ut sms til alle foreldre i god tid før FAU møtene. Saker som ønskes
tatt opp på møtene må være levert til klassekontaktene senest 1 uke før møtet.

