Referat Eide skole FAU – 25.01.2018
Til stede: Mirjam, Torsein, Hulda, Christina, Sylvia, Ole Henrik, Kim, Cathrine, Marita, Gunn, Hanne
Siri, Thomas, No’omi-Ann





Ann har ordet
o Tilbud fra kommunen – veilederkorps – støtte til lærere
o Ann og Eivind har fullført Rektorskolen
o Nasjonale prøver – Noe svakt i matte, må «legge inn et støt her», bra i engelsk og
Ok i Norsk.
o Elevundersøkelsen avventes grunnet feil i systemene
o Fortsatt 2 fulltidssykmeldte, som gjør lærersituasjonen utfordrende
o Økonomi: tildelt noe mindre budsjett sammenlignet med tidligre år
o Det blir opera for 7. kl – henvendelse til FAU kommer
Innkommede saker
o Toalettforholdene ved skolen – det er fremdeles grisete. Barna velger å bruke WC i
paviljongen fremfor de i hovedbygget. Noen elever har varslet om at de får gå hjem
i storefri for å bruke WC. Sistnevnte er ukjent for skolen – Ann sjekker. Skolen
opplever noe mer hærverk rundt toalettene.
o

Mobbing/dårlig språk – elevenes dårlige språk seg i mellom og ufine handlinger.
Skolens faste stab hører lite til dette, men assistentene har fått med seg noe ute og
da særlig v/ gapahuken. Dette jobbes med og Ann legger i tillegg inn «kampanje» i
timene. FAU følger også opp i senere møter.

o

Skolebibliotek – savn av orden og ansvar. Forslag om å bruke elevene mer til å
skape orden, samt sette opp mulighet for ønskeliste. Ved besøk til hovedbibliotek
skal det holdes orden hvem som låner – ikke låne på andres kort.



Foredrag / Foreldrekveld
FAU planlegger foreldrekveld i mars i samarbeid med skolen og eksterne foredragsholdere.
Tema er annerledeshet og skole/hjem samarbeid, samt engasjemet. Kjersti Falck fra FUG er
invitert. Følges opp i tiden fremover og de neste FAU-møtene.



Veisikkerhet Homborsundveien
For krevende å sette opp egen prosjektgruppe for å følge dette opp. FAU rep Gunn
Hermansen har likevel tilbudt seg å innhente informasjon fra Fylkeskommunen.



Vedtektene
Gjennomgang og innspill taes hensyn til, fullføres og signeres ved neste FAU-møte.

Neste møte er 15.Februar kl 19.30

