Referat fra FAU, Smørås skole, 16.03.21
Tilstede: Stian (1.), Jannicke (1.), Hilde (3.), Torunn (3.), Siren (4.), Guro (5.), Linda (6.),
Grethe (6.), Målfrid (7.), Berit (7.)

SFO
● Bruken av Eventyrhuset vil endres til å bli et aktivitetshus for hele SFO. Det vil altså
ikke lenger være ett trinn som er der fast i sin SFO-tid.
● SFO er pr. i dag stengt i romjulen,og åpningstidene er 07.15-16.30. Det har kommet en
henvendelse fra 2.trinn om mulighetene for å holde åpent i romjulen. Dersom det skal
holdes åpent i romjulen, vil tidene da endres til 07.30 - 16.30. Det vil bli såpass
omfattende organisatoriske endringer at ordningen vil da vare i minst 2 år. Skoleruten
2021-22 er vedtatt, så eventuelle endringer vil ikke kunne tre i kraft før i august 2022.
Rektor er åpen for diskusjon dersom spørsmålet dukker opp igjen.

● FAU oppfordrer til å begrense skjermtid på SFO, da mange barn bruker mye tid på
skjerm hjemme. Film er kjekt en gang i blant, men det er ikke ønskelig at det sees på
film mange ganger ila. en måned. Det har blitt delt ut godteri som bingopremie på
SFO. Her foreslår FAU at det det heller brukes andre premier.

● Aktiviteter SFO: SFO har ikke benyttet seg av isbanen i hele vinter. En begrunnelse for
dette er bl.a. at det er for kort tid på SFO mandag til torsdag til å gjennomføre slike
opplegg. FAU foreslår at SFO bruker fredager til slike aktiviteter. I tillegg kan SFO
gjerne gjøre som I tidligere år: Informasjon om aktiviteter kommer ut noen dager i
forkant, med beskjed om når foreldre da kan hente barna. Eventuelt kan foreldre hente
barna der de befinner seg.

● Informasjon om innhold på langdagene i vinterferien kom ut for sent i år. En del foreldre
legger opp langdager på SFO ut i fra hvilke aktiviteter SFO legger opp til. FAU
oppfordrer SFO til å ha programmet klart god tid i forkant, der det er praktisk mulig.

● FAU oppfordrer foreldre / foresatte om å tenke seg om mtp. påmelding til langdager
på SFO, av hensyn til ferieavvikling og avspasering blant de ansatte.

● SMSer fra foreldre til SFO skal besvares når SFO åpner kl 1315, slik at foreldre vet at
beskjeder har kommet frem.
● SFO for 4. trinn. Hvordan kan SFO for 4. trinn gjøres attraktivt? FAU-leder har
diskutert dette litt med SFO-leder, og vi skal ta det opp igjen senere.

Nye ansatte
● Skolen har ansatt to lærere i fast stilling. Stine Myrvoll og Rebecca Bach, som begge
underviser på 1. trinn inneværende skoleår. I tillegg er det ansatt en ny konsulent som
begynner 01.06.21.

Trafikkutfordringer
● Det er store trafikkutfordringer i krysset ved innkjøring til både Slåtthaug skole og
parkeringsplassen ved isbanen. Her må skoleelevene forholde seg til 6 ulike veiretninger, og det har blitt observert nesten-ulykker. Foresatte har sendt mail til
kommunen, samt purret, men de har ikke fått svar. Det kom frem i en tidligere mail at
kommunen ikke visste at det var en skolevei. Rektor / FAU-leder tar kontakt og purrer.

Leirskole
● I forbindelse med leirskole, så er ett av målene at elevene skal kunne mestre
selvstendighet sammen med sine medelever og lærere i 5 dager uten foreldre. Foreldre
oppfordres derfor til å ikke ringe eller sende sms unødvendig, og heller ikke fortelle
sine barn at dersom noe skulle skje, er det bare å ringe hjem, så kan de hente barnet sitt.
Her må foreldrene overlate ansvaret til lærerne og de som driver leirskolen. Det
diskuteres om man skal flytte leirskolen til 7. trinn pga. modenhet hos elevene.

Økonomi
● Skolen har fått nye stoler, kjøpt inn 3D-printer, kjøpt en utehytte til elevene som skal
brukes til undervisning (ikke satt opp p.t.). Nye sykkelskur er kjøpt inn og kommer på
plass ila. Våren (senest til skolestart til høsten). Det er kjøpt inn flere PCer og Chrome
Books til 5., 6. og 7. trinn. Det har i tillegg kommet et ønske fra elevrådet om
hinderløype ute, samt andre lekeapparater. Dette er også ett ønske fra FAU på elevenes
vegne. Rektor vil sjekke opp i muligheter for å søke om dette.
Trafikkplan – Hjertesone
•

Det er under utarbeidelse en trafikkplan for Smørås skole (rektor), en såkalt hjertesone,
for å øke elevenes sikkerhet mtp biltrafikk. Det vil derfor komme på plass et oppmerket
område der ingen biler skal passere. Dette er ekstra viktig i disse tider da klassene har
ulike friminutt, og det er elever utendørs til enhver tid. Foresatte oppfordres til å bruke

mindre bil for å transportere elevene til skolen, men heller at man oppfordrer sine egne
barn til å gå, eventuelt sykle dersom de er gamle nok til det.

Sykling til skolen
● Skolen vil oppfordre foreldre til å avvente med at de minste elevene sykler til og fra
skolen. Mer informasjon kommer om dette.
● Angående el-sparkesykler, så har ikke skolen lov til å lade dem inne.

Klatring
● Klatring på skolens område har frem til i dag blitt frarådet. Rektor har hatt kontakt med
jurist, og det finnes ingen skriftlig reglement om et forbud. Forbudet oppheves, og
personalet er nå informert om at elevene må klatre opp på egen hånd, dvs. ikke hjelpes
opp. Dette har sammenheng med at de skal være store nok til å komme seg opp selv.
Det skal fremdeles ikke klatres på “Flagghaugen” på skoleplassen. Lærerne informerer
ikke særskilt om endringen til elevene. Rektor tar opp igjen diskusjonen om forbud hvis
det oppstår alvorlige skader / hendelser.

17.mai.
● FAU har besluttet å avlyse årets tradisjonelle ettermiddagsfeiring på skolen. Skolen vil
derimot markere nasjonaldagen for elevene onsdag 12.mai med 17.mai-aktiviteter, hot
dog og saft.

Aktivitetsuke med studenter
● Det kommer studenter til skolen i uke 16, og det vil da bli arrangert en aktivitetsuke for
alle elevene.

Førskolebarna
● Opplegget med foreldremøte, åpen gymsal m.m. kan ikke gjennomføres p.t. av hensyn
til smittevern. Forhåpentligvis kan noe gjennomføres etter hvert. Det arrangeres
uansett førskoledag 2. juni for barn og foreldre. Informasjon om dette kommer etter
hvert. Det er pr. i dag 36 påmeldte førsteklassinger til Smørås skole neste skoleår.

Koret
● Koret startet opp i høst kun for 2. trinn for å begrense smitte. Det er dessverre
foreløpig lagt på is, av hensyn til smittevern.

Smøråsspretten
● Avholdes søndag 18.04.21. FAU mener dette er innenfor mtp. smittevern. Barna er
ute, det er løping, og ingen skal ta på noe. Det er 6. trinn som er arrangør, og de lager
en gjennomførbar plan. Arrangementet avlyses dersom det blir strengere restriksjoner
fra myndighetene. Mer informasjon kommer.

Dugnad 1. trinn
•

Mandag 10.mai blir det arrangert en liten dugnad på skolen. Det er 1. trinn som er
ansvarlig for denne dugnaden, sammen med FAU-leder og rektor. Det skal ryddes,
plantes, ordnes og fikses litt der det er behov for det. Mer informasjon kommer etter
hvert.

● Neste møte: 20.04.21 på skolen. Saker kan meldes inn i forkant til FAU-representant
på de respective trinnene.

Referent:
Siren Halvorsen
16.03.21

