Faumøte 24.09.15 – Eide skole
Tilstede:
Rektor + 1.trinn: Mirijam Svang Korsvik
2.trinn: Nina Cathrine Pedersen og Camilla Nilsen
3 trinn: Mirijam Svang Korsvik (vara)
4. trinn: Silje Strand og Mona Lill Elvebakk
5.trinn: Cathrine Widgren og Renate Gruben
6.trinn: Jens M. Nilsen og Trond Vorhaug
7.trinn: Vibeke E. Frigstad (vara)

Frafall: Vedkommende i 1 trinn vet ikke navn på den personen. 3 Trinn Dag Reitan og Monica Zigler.
fra 7 trinn Asle Stalleland og Inger Lise Wehus

1. Konstituering av FAU 2015: Leder og kasserer: Mona Lill Elvebakk Nestleder: Cathrine
Widgren Sekretær: Renate Gruben
2. GODKJENNING AV INNKALLING -ok
3. INFORMASJON FRA REKTOR
Kort info om FAU som rådsorgan. Viser til FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen).
Anbefaler foreldre å sjekke FUG sin nettside. En kort gjennomgang av hvorfor
foreldremedvirkning er viktig, og foreldrenes plass i skolesystemet. Viser til Barneloven,
Opplæringsloven og Kunnskapsløfte.
FAU er foreldrenes bindeledd med skolen. Kommunen har også et KFU (Kommunens
foreldreutvalg). Hver skole representeres med sin FAU-leder. Dvs Mona Lill Elvebakk deltar
på disse møtene.
Rektor foreslår tema for neste møte: Hva forventer jeg som FAU representant av skolen? Hva
kan skolen forvente av oss?
Personalsituasjonen – Det er hektisk, men god stemning i personalgruppa. Skolen har
dyktige medarbeidere om dagen. Vikariatet til Eivind har vært utlyst. 7 søkere hvorav 3
aktuelle kandidater. Petter Nordhus fikk stillingen (40 %), og er ansatt i et 3 mnd vikariat.
Eivind er tilbake etter permisjon 5.12. Med vikar inne medfører det at 3. og 4. trinn deles opp
igjen i onsdagssammenslåingen. Marie fortsetter med 2.trinn. Det har vist seg å være en god
løsning for å skape stabilitet.
Innspill fra foreldre: Noen foreldre i 4.trinn har vært frustrerte m.h.t. feil ukeplaner på It`s
learing. Ann retter opp i dette.

Økonomi- Det er dyrt å drive en liten skole. Med nedgang i elevantall i fjor har det medført
redusert inntekt for skolen. Selv om det ved nytt skoleår har økt elevantall, vil man ikke
umiddelbart merke effekten av det. Skolen må gjøre besparelser, noe som resulterte i kutt i
høst, - nesten en 100 % stilling. Midlene skulle egentlig ha gått til bibliotekar, sosiallærer og
trivselslederansvarlig. Innspill: Foreldre er opptatt av at det faglige nivået ivaretas! Rektor
sier at sammenslåinger krever enormt mye forarbeid og planlegging av lærerne. På en liten
skole må man samtidig se at det også kan ha fordeler med sammenslåing. Det er da flere å
spille på for elevene. Dette har de sett har vært positivt for noen. Forslag: ”Åpen dag” på
skolen. Rektor tar dette opp med kollegiale. Hun sier ellers at alle foreldre er velkommen til å
komme på skolebesøk.
På grunn av økt elevantall vil skolen få 400 000,- mer i budsjett fra januar av. Det er fortsatt
usikkert hvilke økonomiske rammer som vil foreligge konkret.
Andre positive inntektskilder er følgende: kommunen har gitt ekstra midler til at alle skoler i
kommunen for at de skal ha sine egne Lesekurs (Anika har nå 20 % stilling knyttet til dette).
UIA gir økonomisk bidrag ifb med studentene. Sølvi skriver gode søknader, og har fått midler
fra Den naturlige skolesekken. Det vil ikke bli mer kutt utover høsten, og rektor mener det vil
bli lettere etter nyttår.
SFO - Eide har også dette skoleåret hatt økning i SFO barn. Dette har gitt økte midler der.
SFO har fått to nye ansatte.
Virksomhetsplan – inneholder bl.a ny sosial læreplan, mobbeplan (Nytt begrep:
Handlingsplan for krenkende atferd) og beredskapsplan (disse tre planene ligger ute på
skolens nettside!) Virksomhetsplanen sendes på mail til alle i FAU.
Nytt i år er ”STOPP-regelen” – en hånd opp er signal på at man skal stoppe.
”Mitt Valg” – har egne sosiale kompetansemål for hvert trinn. Legg merke til at disse målene
ligger inne på ukeplanene.
Trivselsundersøkelsen ligger også inne i planen.
Nytt: Kartleggingsskjema for konflikter observert i friminuttet. På denne måten vil rektor
kunne kartlegge om det er navn som går igjen. Skjult mobbing er imidlertid utfordrende og
vanskelig å få tak i.
Innspill: ”Framsnakk-guttene” som har vært på besøk tidligere var et positivt bidrag, og kan
være forebyggende ift mobbing. Kan de inviteres på ny? Ann sjekker det.
Nett-mobbing, - hets har eskalert de senere år. Foreldre må mer på banen. På spørsmål om
det forekommer mobbing nå, - svarer rektor at det ikke forekommer mye, men noe. Dette
kommer fram i trivselsundersøkelsen. Det har imidlertid vært en høst med noe krangling om
lekeapparatene. Det sirkulerer vakter i friminuttene, men det er færre ressurser i år. Fortsatt
noe begrensning av lekeområdet for de minste trinnene.
Elevrådet overtar Trivselselevene. De vil nå bli kalt Miljøelever. Skolen har valgt å satse
videre på dette fordi de ser at styrte aktiviteter gjør barna mer rolige. (De har ikke lenger lov
å kalle seg Trivselsledere fordi skolen ikke lenger er en del av det formelle opplegge da
stillingen som Trivselslederansvarlig måtte kuttes).

Ny foreldreundersøkelse ligger snart klar. Husk å oppfordre foreldre til å ta seg tid til å svare
på den!
4. POST INN/UT – ingen
5. Gang og sykkelsti – kort status; det har vært møter med politikere hvor de er positivitet til
gang og sykkelsti, men det er lang prosess. Jeg har hatt samtaler med politikere før valget
hvor jeg har fremmet hvor viktig det er å få til industriområde på E 18, og vei til Omre dette
pga. av vann og kloakk som da må på plass. Da kan det bli ny vei/ gang og sykkelsti og vann
og kloakk i en og samme prosess.
6. EVENTUELT
Aktivitetskveldene - tilbud for 5.6. og 7.trinn. Dette er Frøydis sitt siste år. Hun trenger flere
vakter for å kunne gjennomføre kveldene som planlagt. Forslag: Sende ut lapp med svarslipp.
Mona tar dette opp med Frøydis.
Dato for skoleårets kommende FAU-møter: TORSDAGER: 29/10, 26/11, hopper over
desember om det ikke er meldt inn saker, 14/1, 18/2, 17/3 og 14/4.
Inger Hilde og Eivind inviteres på besøk i løpet av året.
Skole-smstjenesten - Renate ber Jorunn om å sende ut påminnelse om FAU møtene, og
mulighet til å melde saker. Helst en uke i forveien. Hensikten er å engasjere flere foreldre.
Hva med å gjøre foreldre oppmerksom på at referatet også ligger ute…?
Tilbud fra NAF ved Bjørnar Solvei: Refleksaksjon 2015 . Takker ja til tilbudet. Kommer tilbake
med dato for dette. Jens tar ansvar for å slå av lys på fotballbanen.
Forslag til tema for FAU : Hva er en virkelig god skole? Hva har Eide som vi er fornøyde med,
og hva kan, og bør Eide skole bli bedre på? Hvordan kan det jobbes mot måloppnåelse?

Homborsund 3.10.15
Renate Gruben
Referent

