Referat møte i FAU
Mandag 17.10.16, Fjære barneskole
Tilstede: Charles Rojahn (2A), Hilde Kristin Dahlstrøm (2B), Ingvild Young F. Raknes (5A), Anne Grethe
Hjembo (5B), Mari-Anne Helleland (3A), Tone Moi Foss-Johnsen (1B), Audny Hovland (1A), Hanne
Aakre (6A) og rektor Karl Axel Moen.

Sak 05/16-17: Referatet fra FAU-møtet 19.09.16 ble godkjent.
Sak 06/16-17: Rektor informerte om Fjæremodellen.
Rektor orienterte om hovedpunktene i den nye organiseringen på skolen. Det handler om:
-

To-lærere i norsk, engelsk og matte som gir rom for tidlig innsats
To kontaktlærere i de fleste klasser
Stabilitet og kontinuitet ved fravær
Konsekvent bruk av refleksjonsoppgaver med personalet
Utfordrer den pedagogiske tanken mellom lærerne
Mer transparente klasserom og undervisning

FAU tok orienteringen til etterretning og gav positive tilbakemeldinger på intensjonene i modellen.
Samtidig utfordret FAU rektor på å også å få spille en aktiv rolle underveis i slike prosesser, og å få
møte og høre tilbakemeldinger fra lærerne (for eksempel leder fagforening) om hvordan de opplever
den nye arbeidshverdagen i praksis.
Sak 07/16-17: Gjennomgang av foreldrenes bidrag i forbindelse med julearr. i Vikhallen
Rektor legger listen med de ulike arbeidsoppgavene på its. Den enkelte FAU-representant tar kontakt
med sin klassekontakt dersom hun ønsker hjelp med å sende ut felles sms-er til foreldrene i klassen
for å fordele oppgavene.
Sak 08/16-17: Sparkesykkelbanen og låsing av sykler
Sparkesykkelbanen har så langt vært en suksess. Den blir godt brukt av fornøyde elever (med hjem.
Viktig at elevene setter sparkesyklene ved melkeboden før skolen starter. Der har det blitt mulig å
låse fast sparkesykkelen. Det kom spørsmål om tidlig slitasje på banen. Rektor følger opp.
Sak 09/16-17: Kommunens og skolens satsing på forebyggende arbeid for elevens psykososiale
miljø
Rektor orienterte at det er et sterkt fokus på dette i kommunen. Dette skal være fokus på samling for
rektorene nå i høst, og på lærernes og miljøarbeidernes planleggingsdag 2. januar.
Sak 10/16-17: KFAU – info og evaluering av møtet
Rektor og FAU-medlemmene som deltok på møtet gav gode tilbakemeldinger, men etterlyste mer tid
til konkret og inspirerende arbeid med «hva vil du oppnå med ditt FAU?» der man også kunne høre
på og bli inspirert av FAU på andre skoler. Et konkret innspill som kom ut av dette er å gjøre
sakslistene til FAU-møtene mer tilgjengelige. Derfor legges de nå ut i its i forkant av møtet, og
referatet legges på skolens hjemmeside.
Sak 11/16-17: Omvendt julekalender og bidrag.

FAU bestemte å videreføre tradisjonen med omvendt julekalender til det lokalt forankrede
bistandsarbeidet til House of the Heroes http://houseoftheheroes.org/.
Sak 12/16-17: Eventuelt
Det kom to eventuelt-saker.
Flere foreldre har problemer med å få logget inn på it`s, har ikke tilgang til rommet med ukeplaner
eller har tilgang - men ikke finner ukeplanene. Mange har opplevd mye frustrasjon rundt dette og
innlogging på Visma. ¨Rektor forklarte at noen av problemene skyldes at Visma og It`s ikke
kommuniserer skikkelig sammen. Han har oppdaget at selv om man er registrert i Visma så får man
ikke automatisk tilgang til de rommene man skal ha tilgang til i it`s. Han jobber med å rette feilen.
Dessuten vil han følge opp med lærerne at ukeplanene blir lagt ut på it`s før helgen.

Det ble også tatt opp at flere elever på femte trinn (?) opplevde å få vondt i ryggen fordi de mange
ganger i løpet av dagen må sitte på dårlige benker når de skal få felles informasjon m.m. Rektor tar
saken videre.

Fevik, 18.10.16
Referent, Hilde Kristin Dahlstrøm

