Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole
mandag 25.09.17
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
Hanna Møretrø Grande, FAU-representant 3A
Anita Andrå Andersen, FAU-representant 3B
Cathrine Beate Andersen, FAU-representant 5A
Marie Knutsen, FAU-representant 5B
Elisabeth Johnson, FAU-representant 6A
Ingvild Young Raknes, FAU-representant 6B
Anne Grethe Erlandsen Hjembo, FAU-representant 6C
Berglind Fjola Smaradottir, FAU-representant 7A
Karl Axel Moen, Rektor

Fraværende:
 Silje Djupesland, FAU-representant 4A

Sak 1. Vedtekter FAU
Gjennomgang av FAU vedtekter. Ved å ha godkjente vedtekter, kan FAU få et
organisasjonsnummer og dermed et eget kontonummer. Alle tilstede er enige
om at vedtektene er aktuelle og at de kan godkjennes. Alle elevenes foresatte
skal ha anledning til å ta del i godkjenning av disse vedtektene. Rektor vil derfor
sende ut en felles melding til alle, med innkalling til et stiftelsesmøte mandag
16.10.17 kl. 17.30 i auditoriet på Fjære ungdomsskole.

Sak 2. Valg
FAU-leder: Tone Moi Foss-Johnsen
Nestleder: Hildegunn Omland Adde
Kasserer: Berglind Fjola Smaradottir
Sekretær: Therese Olsen Bjerkholt

Sak 3. Bursdagsfeiring og invitasjon utenom skoletid
Hovedbudskapet her er at det er vi voksne som skaper vennskap! Vi må hjelpe
barna våre til å bygge gode, sosiale relasjoner og vaner. Det diskuteres hvilke
retningslinjer vi, som foreldre, kan ha å gå etter ved invitasjoner til bursdager
og sosiale sammenkomster, som skal kunne unngå at noen elever (og foreldre)
skal føle seg utenfor. Hovedregelen for alle trinn er at enten skal alle
jentene/guttene inviteres, eller evt hele klassen. Dersom det skal inviteres fra
parallellklasser eller andre trinn – tenk over; om det kun er to-tre elever som
blir utelatt fra selskapet – kan ikke de også inviteres? Hør med lærerene hvem
som leker sammen. Invitasjoner utenom klassen, skal ikke gjøres på skolen,
men må sendes privat.
Det nevnes også at barna våre trenger å lære og forstå at ikke alle inviteres til
alle. Støtt barnet og hjelp det til å forstå.

Sak 4. Hva ligger i gratisprinsippet og hvordan skal en forholde seg til dette?
ALT i regi av skolen skal være gratis! Hovedfokuset her er leirskolen som
gjennomføres i starten av 7. trinn. Skolen dekker buss for alle elevene, samt
lærere og vikarer. FAU betaler 600 kroner pr elev. Ellers er det klassen, i regi av
foresatte, som må dekke det resterende beløpet. Dette kan gjøres ved
donasjoner av penger, lotteri, salg av kaker/kaffe, anonym innsamling av
penger. Overførsel direkte til klassens konto er ikke anonymt, ergo er dette ikke
lov.
Alle elever skal ha mulighet til å være med på leirskole. Dette kan innebære at
noen betaler mer enn andre.

Sak 5. Trafikkvakter ved siste overgang til skolen
Det oppfordres til at elevene skal gå, sykle eller kjøre kollektiv transport til
skolen! I forbindelse med Beintøff aksjonene som pågår ut denne uka, har
elevene vært kjempeflinke. Det tas opp at anleggstrafikk absolutt ikke bør kjøre
forbi skolen. Rektor mener det har vært minimalt av dette. Det foreslås at
elever fra 7. trinn og 10.trinn kunne vært trafikkvakter ved siste vei-overgang til
skolen på morgenen, i hovedsak den tida hvor det er mørkt om morgenene.
Det bør i så fall tas kontakt med Trygg trafikk for opplæring og anskaffelse av
rekfleksvester og flagg. Rektor tar kontakt med ungdomsskolen for å undersøke
et evt samarbeid.
Det nevnes også at veiovergangen fra Vikhallen/byggefeltet på den siden til
skolen, er svært uoversiktlig og farlig. Svært få biler stopper for de barna som
skal over veien her om morgenene. Dette har vært tatt opp før, men rektor skal
ta dette videre på nytt. Det er svært ønskelig med gangfelt og evt
fartsdumpere.

Sak 6. Orientering med skolens arbeid med et godt og trygt skolemiljø
Rektor forteller at Fjære barneskole har stort fokus på å være i forkant!
Samarbeid elev-foresatt-lærer-rektor/skole er det aller viktigste. Ifølge
elevundersøkelen har Fjære barneskole god trivsel og mindre mobbing blant
elevene enn andre skoler i kommunen. Men at èn eller noen ikke trives eller
opplever mobbing, er ikke bra nok. Det arbeides med en sosial læreplan i alle
klasser, som skal være ferdig 1. oktober. Denne legges ut på It`s learning.
Hovedpoenget med denne planen er at elevene skal lære å unngå å havne i
konflikter, bevisstgjøre og øke sosial kompetanse og bidra til sosiale relasjoner.
Dette legges det vekt på i Klassens time, som alle trinn har èn time av i uka.
Rektor informerer om at det i høstferien kommer et veiledningskorps med fire
representanter fra Utdanningsdirektoratet til Fjære barneskole. Det skal da
kjøres en systematisk gjennomgang av skolen arbeid.

Sak 7. Felles regler/rutiner på innsamling av penger til leirskole på 7. trinn
Leirskolen koster 2000 kr pr elev. Inntektene fra 17. mai arrangementer på 5.
og 6. trinn går til leirskolen. FAU dekker 600 kr pr elev. Det foreslås å lage en

kjøreplan for «Hvordan komme i mål til leirskolen!» Dette for at hvert 1. trinn
kan starte med denne planleggingen allerede på 1. trinn.
Noen syns dette er en veldig god ide. Andre forteller at det har vært enighet i
klassene om å ikke drive dugnadsarbeid, kakesalg eller innbetalinger før de
faktisk skal på leirskole. Da har de hatt pengeinnsamling pr anonym konvolutt
til riktig sum er nådd.
Under dette punktet nevnes det også avslutning for 7.trinn. Det har tidligere
vært en del som har dratt på overnatting på Kilandssenteret som en
avslutningstur. Det bør ikke bli et krav eller en forventning blant elevene, da
dette er kostbart og at de samme året har vært på leirskole. Overnatting ved
evt campingplasser o.l kan være gode alternativer. Her er også rom for mange
gode opplevelser og minner, aktiviteter og leker. Her gjelder det å tenke litt
kreativt.

Sak 8. Bidrag til TL-leker
Elevrådet har søkt om midler til TL-leker og aktiviteter. Alle er enige om å
bevilge 15.000 til dette.

Sak 9. Melkeordningen
Det er enighet om at det er for mange valgmuligheter når det kommer til
skolemelk. Det er ønske om et enkelt melketilbud; lettmelk og laktoseredusert
melk. Rektor informerer om at det jobbes med å redusere melketilbudet.

Sak 10. Henterutiner
Rektor ønsker ikke at foresatte skal vandre rundt i skolens ganger og klasserom
for å lete etter sine barn ved henting i skoletiden. Ikke alle lærere kjenner alle
foresatte, og det åpner derfor muligheter for at helt ukjente fritt kan gå rundt
på skolen. Vi blir enige om at man i første omgang skal avtale henting (ved for
eksempel tannlege/legetimer o.l) på Visma med kontaktlærer og med eleven
før skoledagen starter (lærer må ha beskjed på Visma før 08.15). De store
elevene kan komme ut i skolegården og møte foresatt. De mindre elevene kan
bli fulgt ut i skolegården av miljøarbeidere/lærere.

Dersom man ikke får gitt beskjed til kontaktlærer før 08.15, eller at man
trenger å hente eleven uten å ha gitt beskjed på forhånd, skal man henvende
seg i administrasjonen. Der vil de være behjelpelige med å hente eleven.

Sak 11. Forslag til FAU-møter
Mandag 16.10.17 kl.18.00
Mandag 29.01.18 kl. 18.00
Mandag 05.03.18 kl. 18.00
Mandag 23.04.18 kl. 18.00

Ref. Therese Olsen Bjerkholt

