FAU møte 15.januar 2020
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lise 1.trinn
Jan, 1.trinn (møteleder)
Annie 2.trinn
Jannicke, 2.trinn
Kenneth 3.trinn
Monika 4.trinn
Trude 4.trinn
Bente 5.trinn
Henning 7.trinn
Kristina 7.trinn (referent)
Rune (rektor)

Forfall:
•
•
•
•

Silje 3.trinn
Ted, 5.trinn
Jan Erik, 6.trinn
Geir Henning 6.trinn

6.trinn er ikke representert.

Velkommen
•
•
•

Innkalling godkjent.
Referat forrige møte godkjent.
Referent: Kristina

Skolen informerer
•
•

•

•

Oppussing/oppgradering i tiden fremover mot sommeren:
o Sløydsal
o Garderobe og toaletter på SFO
Kvalitetsoppfølgingsmøte 29.01.2020
o Egenutvikling, ser på utvikling fra i fjor.
o Tverrfaglig samarbeid.
o Ønsker å ha med to fra FAU, gjerne leder og nestleder
Bandrom
o Skolen leter fremdeles etter løsninger.
o Kan man søke om midler? http://www.kulturrom.no/ (tidligere
musikkutstyrsordningen)
Kalandsfestivalen 2. onsdag i juni hvert år
o Ønsker FAU fremdeles felles sommeravslutning på denne måten i 2020? Ja.
o Skolen vil gjerne ha innspill til aktiviteter og hvordan de kan involvere de eldste
elevene og foreldrene på arrangementet.
o Fokus: Aktiviteter for alle og sunn mat.

o
o

De eldste var med på matlaging og salg i fjor, og det fikk skolen gode
tilbakemeldinger på.
Innspill fra en forelder: Festivalen har obligatorisk oppmøte mot at elevene får
avspasere siste del av siste skoledag. Men dette er en utfordring for de som tar buss
til Bontveit og Hausdalen. Bussene kommer ikke tidligere denne ene dagen i året, og
tidligere år har elever måttet vente på bussen i flere timer. Hva er vitsen med
obligatorisk oppmøte på Kalandsfestivalen hvis de likevel ikke kommer seg hjem
tidligere siste skoledag? Rektor lover å se på løsninger og kommunisere dette til de
elevene det gjelder.

Spørsmål/informasjon fra FAU til skolen
•

•

•

•

•

Vanskelig buss-situasjon i forhold til elever som blir nektet adgang til rutebusser.
o Skolen har møte med Skyss og Tide fredag 17.01 for å diskutere situasjonen og bedre
kommunikasjonen. Rektor ønsker at representanter fra FAU er til stede. FAU skal
forsøke å få det til, og eventuelt invitere andre berørte foreldre som har klaget
tidligere.
Situasjoner med kjøring opp på skoleplassen i skoletiden
o Etter å ha vært ubrukelig i lang tid er nå bommen på plass igjen, og skolen har en
rutine for å sette den opp hver morgen.
o Det er kun taxi, posten og eventuelt varelevering (f.eks Tine) som har lov til å kjøre
opp på plassen mellom kl 7 og 17.
o Elevrådet holder på med telling av biler i «rundkjøringen» nede ved
parkeringsplassen. Dette for å se på om det kan gjøres tiltak for å bedre situasjonen i
forbindelse med henting og levering på skolen. Foreldre og buss kommer ofte i
konflikt.
o Det er ønskelig at alle skal slippe barna sine av ved parkeringsplassen mellom KILhallen og E39, men dette er heller ikke en ideell situasjon pga barnehagen.
o TryggTrafikk har kartlagt hjertesoner rundt mange skoler, men her følger det ikke
med midler for å utbedre områdene. Selv skilt og informasjonsmateriell må betales
av skolene.
VilVite Talentsenter
o Spørsmål fra forelder: Hvorfor vil ikke skolen søke om plasser for elever i dette
programmet?
o Rune skal se på saken og komme tilbake til FAU med svar neste gang.
o Se link fra VilVite for detaljer.
En del uro og problemer med klassemiljø på 2.trinn
o Spørsmål fra forelder: Dette er et stort trinn med 47 elever, kan trinnet deles i tre
fremfor to?
o Det er allerede både tre- og fire-deling flere ganger i uken.
o Rektor skal se på situasjonen og vurdere om det kan deles i mindre grupper oftere.
Problemet er plass og begrenset antall klasserom. K&H-rom blir ofte brukt som
avlastningsrom.
o Det er allerede registrert bedring på trinnet etter en rekke tiltak, både i klasserom og
friminutt. Mer praktisk rettet undervisning, lærer er tettere på i friminuttene.
Nasjonale prøver
o Spørsmål fra forelder: I hvilken grad rettes lekser og arbeid mot å oppnå gode
resultater på nasjonale prøver?
o Skolen har lite fokus på prøvene i undervisningen, men forbereder elevene på
metodikk og form som blir benyttet. Resultatene er avhengig av at elevene forstår
hvordan man svarer på spørsmål og at de er forberedt på formkrav.
o Nasjonale prøver gjennomføres på 5.trinn i september.

•

Når leveres gjenglemt tøy til Fretex?
o Utgangspunkt: Alt gjenglemt utstyr samles i gangen ved SFO før Kalandsfestivalen.
Det som ikke er hentet da leveres til Fretex før sommerferien.
o Skolen er som regel behjelpelig med å ringe når tøy er merket. I utgangspunktet skal
ikke merket tøy bli levert til Fretex, men det kan skje.
o Foreldre på 2.trinn har fått beskjed om at gjenglemt tøy leveres oftere, og dette har
ikke vært vanlig tidligere.
o Foreldre må være flinkere til å sjekke kurver for gjenglemt tøy jevnlig.
o Ordenselever kan også hjelpe til og oppfordres til å ta en runde i garderobene og se
til at alt henger på rett plass.
o MEN: Alt må merkes, og arvetøy med feil navn/nummer må merkes rett.

Trafikkgruppen informerer
•

Sak fra Hatlestad Terrasse velforening vedrørende mulig farlig skolevei pga ny Kiwi-butikk i
innkjørselen. Økt trafikk og farlige situasjoner har oppstått pga manglende fortau,
overgangsfelt og lys. Velforeningen har meldt kommunen, men har ikke kommet frem med
sin bekymring. Ønsker at FAU er informert siden det gjelder skolevei og evt om noen kan
hjelpe med videre tiltak. Velforeningen kan ikke se at det foreligger nye planer for veien i
forhold til manglende lys, overgangsfest og fortau.

TV aksjonsgruppen informerer
•

Ingen saker

IKT-gruppen informerer
•
•
•

Dele dokumenter på felles område (google)?
Alle dokumenter sendes til e-post faukaland@gmail.com
Jan skal arkivere.

17.maigruppen
•

Første møte skal av stabelen i januar.

SFO-gruppen informerer
•

Ingen saker

Eventuelt/annet
•
•

Økonomi
o Gjennomgang av økonomi på neste møte
Meget omfattende ordensreglement blir utlevert til elever på 1.trinn. Lite pedagosisk og
vanskelig for foreldre å gå gjennom med så unge elever. Etterlyser bedre og mer tilrettelagt
dokument, eller eventuelt støttedokument som er lettere forståelig for barna.

Neste møte
•

11.februar 2020 kl 19

