Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole
onsdag 5. juni 2019, kl.19.00-21.00, Kvarten
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste til FAU-møte.
2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 08.05.18
3. Kort orientering fra ledelsen vedr overlevering/ neste år
4. Kort orientering fra gruppene (vedr overlevering og evnt pågående saker) særskilt fra Utegruppen vedr dugnad og Revy-gruppen vedr Jubileumsforestillingen (gratulerer!)
5. Vedr "Påmeldingsliste" til første foreldremøte etter sommeren (vakter til
skoleball/ disco, dugnad osv)
6. Eventuelt
7. Arbeid i gruppene:
> oppdatering av arbeidsdokumentene
> ferdigstillelse av overlevering til neste års arbeidsgruppe

Referat:
1. Innkallingen ble godkjent.
2. Referatet fra forrige FAU-møte ble godkjent.
3. Første møte blir i september etter at alle foreldremøtene er avholdt. Årsmøtet blir
2. oktober. Oppfordrer gruppene til å dokumentere arbeidet og legge gode tips i sin mappe på
Google Disk. Det er ønske om at min. 1 person fra hver gruppe fortsetter i gruppen neste
skoleår. Dersom det er noen grupper som mister alle, oppfordres det til at en representant
stiller på første FAU-møte til høsten for overlevering.
4. Kort orientering fra gruppene:
Skole/hjem: Søknad ang. dysleksivennlig skole er sendt. Dysleksi Norge tar kontakt med
skolen. Prosessen mot endelig godkjenning kan ta litt tid. Har også jobbet med evaluering av
Adina-dag. Spørsmål sendes ut i en av de nærmeste dagene.
Aktivitet: Har gjennomført natursti og skoledisko. Jobber med overlevering.
Tema/ungdom: Har ikke hatt temakveld dette halvåret. Har avtalt temakveld med politiet og
natteravnene 14. november.
Økonomi: Venter på svar på søknader ang. økonomisk støtte for oppgradering av
uteområdene. Tar dialog med skolen/SFO ang. valg av hva som evt. skal gjennomføres om vi
får noe av det vi har søkt på.
SU-møte: Gikk mest på skolemiljøet.
«Booking» av slåsskamper foregår. Skolen har blitt kontaktet fra andre skoler ang. dette og
prøver da å avverge at dette gjennomføres. Foreldre må være obs på dette.
Det er en økende rapportering ang. fysisk og psykisk vold mot lærere. Hva kan vi gjøre? Dette
er noe FAU kan se på til høsten. Det kom forslag på FAU-møtet om å bruke eldre elever som
gode forbilder. Språkbruk påvirkes av bruk av smarttelefoner. Skolen kan henstille til å unngå

bruk av smarttelefoner før et visst klassetrinn.
SFO-vedtekter ble vedtatt (lik som før).
Bygg / uteområder: Dugnaden gikk som planlagt med bl.a. følgende resultat: gjerdet ved
broen over elven ble fikset, ballbingen ble fikset og malt, planter ble plantet og plassen ble
kostet. Det var vanskelig å få folk til å stille, men de klarte til slutt å samle nok folk til de
oppgavene de hadde. Fikk masse hjelp fra skolen og vaktmester som stilte med utstyr.
Forestilling: Det ble et eventyr av en forestilling med fire fulle hus. Av 675 billetter var det
kun 7 som ikke ble solgt. Fantastiske ressurser fra skolen i Iren og Øystein på 6. trinn. Det var
helt avgjørende for å få dette til. Håper at dette kan bli starten på noe mer. Det er gjort opptak
av forestillingen og dette kan bli vist på skolen til høsten for de som ikke har fått sett
forestillingen.
5. Det blir laget en påmeldingsliste på foreldremøtene til høsten. Dette for å lette arbeidet med
å skaffe folk til aktiviteter der vi trenger hjelp. Vi trenger to navn fra hver klasse til dugnaden
og to fra hver klasse til vakt på skoleball/skoledisko for de aktuelle trinnene, gjerne forskjøvet
slik at man unngår å ha vakter for egne barn. 7. trinn er fritatt, også fra dugnad, ettersom de
sitter med ansvaret for 17. mai. Frøydis, Katrine og Birger lager et forslag før 15. august.
6. Eventuelt:
- Ønsker å presentere FAU på foreldremøtene til høsten. Katrine tar dette. Nåværende FAUrep. tar tak i listen som skal fylles ut.
- Det er laget infoskriv ang. melding av fravær. Dette gis ut ved skolestart.
- Info fra rektor:
Beste jobbing i FAU mange år dette skoleåret! Takk til alle for innsatsen!
Forslag om å snu ADINA-dag til noe rundt TV-aksjonen. Her finnes det mye
undervisningsmateriell. Men dette må diskuteres videre etter tilbakemeldingene nå.
Mattemaraton med Mattekafe på kvelden var veldig kjekt. Veldig positivt med treff på skolen
på tvers av klassene. Forslag: lesekafe / skrivekafe.
Litt utskiftning av lærere nå. Mette og Sissel går av. Noen skal studere/bytte jobb etc., så det
er en kabal som medfører endringer for flere klasser. Det blir 59 nye førsteklassinger fordelt
på 3 klasser. Det blir også 3 8. klasser slik at vi skal klare å starte opp fransk. Det var 82
aktuelle elever på listen til 8. trinn. Det er 64 igjen som begynner på Kirkevoll til høsten og
det lever vi godt med. 8.-klassene blir klare før de går på ferie.
Ting skjer på bygg-fronten, men tar tid. Skal bl.a. skifte fasader og holder på med
sykkelbanen.
Grovt språk er en samfunnstrend. Dette er ikke spesielt for Kirkevoll. Alle elevene er
hyggelige, greie og høflige en til en, men i flokk kan det oppstå problemer. Gutter i 2.-4.
klasse er gruppen der problemet har økt mest.
7. Arbeid i gruppene: Jobbet med oppsummering og overlevering
Referent: Siren Vatshelle

