HOLVIGA SKOLE

Referat fra FAU-møte nr. 5 2019/ 2020
Dag og tid:
Sted:

Onsdag 29.01.20 kl.19.00-21.00
Holviga skole, personalrommet på barneskolen

Til stede:

1.trinn: Jorunn Støle
2.trinn: Stine Holm Sætevik
3.trinn: Johan Martin Ugland
5.trinn: Liv Inger Sødal
6.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue
7.trinn: Geir Stian Bjåen

Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Eldbjørg Jansen, SFO-leder
Forfall:
4.trinn: Øistein Haaø Fossestøl
Saksnr:
32/19-20
33/19-20

Godkjenning av referat fra møte nr 4
Referatet godkjennes
Informasjon fra skolen
Fremdrift byggeprosess
Ledelsen og tillitsvalgt er innkalt til informasjonsmøte
med kommunen 5.februar. Viktig for skolen å få et
fremtidsrettet og funksjonelt bygg, og at det
pedagogiske er i fokus under planleggingen. Viktig at
både foreldre og elever involveres i prosessen.

Alle
Ruth

Fagleder
Ansettelsesprosessen er i gang. 2.gangsintervjuer er
gjennomført, men det er ikke gjort innstilling. Pål
(kontaktlærer 2.trinn) er konstituert fagleder.

21/19-20

Smartklokker
Skolen ønsker ikke at elevene skal benytte smartklokker i
skoletiden. Ruth kommer til å sende ut informasjon om
at smartklokker (som mobiltelefoner) skal ligge avslått i
sekken hele skoledagen.
Temakveld om nettvett/sosiale medier
Skolen har fått tilbud om å delta på arrangementet som
arrangeres av «Barnevakten.no» i Norkirka 30.01. Det er
sendt ut invitasjon til alle foreldre via VISMA. Ruth
sender ny melding i morgen med påminnelse. Skal det
arrangeres flere temakvelder i løpet av våren?
(Trinnvis/klassevis?) Drøftes på neste møte.

Alle

34/19-20

35/19-20

Referat fra SU 12.12.19
IKT-satsing
Ruth sjekker om Arne Kristian Ekra har mer informasjon
om kommunens IKT-satsing. Skolen ønsker å påvirke valg
av IT-plattform (Chromebook versus Ipad).
Årshjul for sosiale arrangementer
Se eventuelt.
Eventuelt
Årshjul/julefrokost
FAU støtter forslaget fra SU om å lage årshjul for sosiale
arrangementer på skolen. Ansatte har en opplevelse av
at foreldre er så travle før jul at det er bedre å ha
arrangementer etter jul. Delte erfaringer i FAU i forhold
til dette. Bekymring for at vi mister noe viktig hvis vi ikke
legger opp til klassevise/trinnvise samlinger for foreldre
og elever på skolen.

Johan Martin

Johan Martin
Stine

Liv Inger og Ruth Gudrun lager utkast til årshjul samt
informasjonsskriv som beskriver hva som forventes av
klassekontaktene. Innspill kan sendes til Liv Inger og Ruth
Gudrun på mail. Utkastet drøftes på neste møte.
Svømmeundervisning 3.trinn
Foreldre på 3.trinn har etterspurt informasjon om
hvordan svømmeundervisningen organiseres. Det er
mange elever på trinnet og det har vært nødvendig å
dele elevene i tre grupper for å kunne gi god og forsvarlig
svømmeundervisning. Skolen har valgt å gi elevene
intensive økter med svømmeundervisning 6 uker på rad i
stedet for hver 3. uke over en lengre periode.
Klassekontakt 6.trinn
Usikkerhet i forhold til hvem som er klassekontakt for en
av klassene på 6.trinn. Ruth finner en løsning sammen
med kontaktlærer.
36/19-20

Informasjon fra SFO
Mat
SFO har fokus på sunt kosthold og har gått gjennom
mattilbudet sammen med helsesykepleier. Elevene får
oppkuttet frukt og grønnsaker hver dag og fisk hver
onsdag. Det serveres grovt brød hver dag. Det kan likevel
være utfordrende å få alle barna til å spise sunn og
variert mat, da flere barn velger bort for eksempel
grønnsaker. Dette er det vanskelig for å SFO å gjøre noe
med. Foreldre har hovedansvar for barnas kosthold, og
SFO skal legge til rette for at maten som tilbys der er
sunn og variert.

Eldbjørg

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelsen sendes ut i løpet av februar via
VISMA-link. Samme undersøkelse ble gjennomført for 10
år siden.
Noen 1.klasseforeldre har gitt tilbakemelding om at
barna har slitt med å finne seg til rette på SFO, og at
overgangen fra barnehage til SFO har vært stor. Eldbjørg
er takknemlig for tilbakemeldinger og oppfordrer
foreldre som har behov for det til å ta kontakt. Hun
håper mange av høstens førsteklassinger benytter seg av
SFO-tilbudet før skolestart. Det kan gjøre overgangen til
skole/SFO lettere.
For å holde oversikt over alle barna, er det nødvendig
med strenge regler på hvilke tidspunkt barna kan gå fra
SFO.

