Referat fra FAU-møte mandag 23.04.18 ved Fjære
barneskole

Tilstede:
•

Hildegunn Omland Adde, FAU-representant 1A

•

Therese Olsen Bjerkholt, FAU-representant 1B

•

Audny Hoveland, FAU-representant 2A

•

Tone Moi Foss-Johnsen, FAU-representant 2B

•

Vibeke Berntsen Egge, FAU-representant 4. trinn

•

Cathrine Beate Andersen, FAU-representant 5A

•

Hege Engenes, FAU-representant 5B

•

Elisabeth Johnson, FAU-representant 6A

•

Ingvild Young Raknes, FAU-representant 6B

•

Anne Grethe Erlandsen Hjembo, FAU-representant 6C

•

Linn Camilla Stenhaug, FAU-representant 7. trinn

•

Hogne Rydningen, konstituert rektor ved Fjære Barneskole

Fraværende:



Hanna Møretrø Grande, FAU-representant 3A
Merete Tørvolt Askeland, vara FAU-representant 3B

Sak 38: Læringsmiljøsenteret. Videre arbeid
Hogne Rydningen informerer om planen for videre samarbeid med Læringsmiljøsenteret (LMS). I
løpet av våren 2018 er det en rekke punkter på programmet;






FAU: Representantene kan diskutere hvordan elevers foresatte kan bidra til å mobilisere
positive krefter for skolen.
Foreldremøter: Ledelsen kan lage en plan som alle kan ta utgangspunkt i til foreldremøtene
nå i vår.
Skolens innsatsteam mot mobbing: Planen er å få dette på plass så fort som mulig. Her er det
åpent for at de som ønsker å sitte i dette teamet kan skrive en kort søknad på mail innen
01.05.18. Èn fra ledelsen skal også sitte som representant i dette teamet.
Storforeldremøte: Det er skrevet og publisert referat fra storforeldremøtet som ble holdt i
vår. Det er ønskelig å arrangere nytt storforeldremøte igjen til høsten.









Ledelsens synlighet: Planen er at ledelsen skal velge en time hver i uka hvor de skal gå rundt
å «besøke»/se i klassene og blant lærerne. De skal også være mer synlig ute ved å ha vakter
der 1-2 ganger i uka. Dette er noe som allerede er igangsatt. Det skal også opprettes lister
med tidspunkter for foreldremøter slik at ledelsen kan delta der også ved behov eller ønsker.
Invitere ny kommunalsjef: Den nye kommunalsjefen skal inviteres til skolen for å presentere
plan for innsatsteam, og for å innlemme henne i alt det gode arbeidet som foregår på skolen.
Felles skoleprosjekter: Dette temaet er tatt opp på teamledermøtet. Det er kommet inn
forslag om å gjøre noe for House of the Heroes siden vi allerede har etablert et forhold til
denne organisasjonen via omvendt adventskalender. Det skal lages en mer helhetlig plan for
dette arbeidet gjennom hele året.
Seminar til høsten: Det er planlagt et seminar 20.-23. september. Det skal opprettes en
komitè som kan begynne å jobbe med dette allerede i vår.
Foreldremøter: Kontaktlærer kaller inn foreldrekontakter i hver klasse til et formøte før
foreldremøtet hvor man kan diskutere og lufte idèer for temaer på møtet. Her kan være
fokus på Spekter, LMS/mobbing og varslinger, foreldresamarbeid, fellesaktiviteter i klassen,
sosial læreplan, ønsker fra foreldrene o.l. Ønske er å kunne gi foreldrekontaktene litt mer
ansvar på foreldremøtene. Her er åpent for forslag.

Sak 39: Organisering av dugnad neste år
Hver vår arrangeres det dugnad på skolens uteområde hvor målet er rydde i skogen, feie skatepark
og ellers i skolegården. Det har de siste årene vært 1. trinns og 4. trinns elever og foresatte som har
bidratt her. Dette fordi førsteklassingene har sine faddere på 4. trinn. Av erfaring, ser vi at det
dessverre er svært få fra 4. trinn som deltar på denne dugnaden. Sikker årsak vites ikke. Det kommer
inn forslag om at det forandres til at det er 1. trinn og 2. trinn som inviteres til dette fra og med neste
år. Vi er enige om at dette bør prøves i håp om å forbedre oppmøte.

Sak 40: Status 17.mai
5. trinn har ansvaret for kafèen på 17. mai-arrangementet, mens 6. trinn har ansvaret for lekene.
Representantene fra disse trinn forteller om at 17.mai-komitèen fra hvert trinn har alle planer under
kontroll. Det informeres om at Terje har laget nytt lykkehjul til oss, og at dette blir å tilhøre FAU.

Sak 41: Sommerfest
Tradisjonen tro arrangerer FAU sommerfest for hele skolen og høstens nye førsteklassinger den 6.
juni. Kontaktperson for arrangementet er Marianne Gundersen. Det skal lages en egen perm for
dette arrangementet slik at «oppskriften» for hva, hvem og når ting skal gjøres, blir lettere fra år til
år. Fjorårets liste med fordeling av oppgaver blir oppdatert med riktige navn og sendt til FAUleder,
som så sender denne lista på mail til alle FAU-representanter. Deretter blir oppgaver fordelt for hver
klasse. Alle klasser må skaffe minst to sponsor-gevinster, og hver familie må stille med to gevinster til
lynlotteriet, ca verdi 30 kr pr gave. For de som ikke har hatt foreldremøter i vår, vil dette bli informert
om der. For de som allerede har hatt foreldremøter/ ikke skal ha, vil det bli sendt ut visma-mld med
denne informasjonen. Dette for at alle skal ha litt tid på seg til å skaffe gevinster.

Sak 42: Skolen, skolemiljø og barnas trivsel
Referat fra dette punktet sendes ut til alle skolens elever som ranselpost. Sjekk meldemapper og
permer!

Sak 43: Eventuelt




Småelektrisk kjøretøy blir nå likestilt med sykkel: F.o.m 10.04.18 har Regjeringen fastsatt nytt
regelverk for små elektriske kjøretøy, som el-sparkesykler og ståhjulinger. De skal nå kunne
brukes på samme områder og under samme vilkår. Det er ingen aldersgrense, og man kan
bruke de samme områdene som syklende og gående. Klassifiseringen som sykkel vil
innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen registreringsplikt eller
forsikringsplikt. Brukeren har ansvaret for at kjøretøyet oppfyller vilkårene for å kunne anses
som sykkel. For mer informasjon, se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sma-elektriskekjoretoy-blir-likestilt-med-sykkel/id2596831/ FAU diskuterer temaet og blir enige om at det
enkleste i denne saken blir å følge sykkelreglene som allerede er innarbeidet hos de fleste
elever og foresatte; det oppfordres til bruk av hjelm, oppbevaring skjer på skolens
uteområde og kan ikke brukes i skoletida i skolegården. SFO får vurdere om de ønsker at de
kan benyttes i SFO-tida,
Vi blir enige om å utsette gjennomgang av ordensreglement til høsten.

Ref. Therese Olsen Bjerkholt

