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1.21/22 Informasjon fra rektor Hege Wilhelmsen Kaada til FAU- representanter og

klassekontakter.

Stikkord informasjon fra rektor:
-Velkommen

- FAU sin rolle
Overordnet foreldreansvar
Skal bidra til en trygg og god skole for alle
Jobbe for et godt skolemiljø generelt
Komiteer
Fordelen med å sitte i FAU, komme med råd og innspill, men også ta opp saker
på eget initiativ.
Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens virksomhet og
utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik opplæringsloven
krever.
FAU skal samarbeide med skolens ledelse og ansatte, elevrådet,
klassekontaktene, resten av foreldrene ved skolen og kommunale
foreldreutvalg.
FAU er bindeleddet mellom klassekontaktene og skolens ledelse.

-Klassekontaktene sin rolle
Klassekontakten er en viktig støttespiller på personalnivået for lærere og
foreldre i klassen
Ha god kontakt med foreldrene
Ta plass på foreldremøtene og avtale med lærer
Formidle foreldrenes innspill til lærer
Snakke med lærer om hvordan foreldre kan støtte lærer og skolen
Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre, elever
Sørge for å ta kontakt med nye elever og foreldre som kommer midt i skoleåret
Kan være lurt å ha en aktivitetsplan for klassen/trinnet



-Skolens satsingsområder 21/22
§9A
Ny læreplan og faggrupper
DEKOMP: Læringsledelse
Mer informasjon om dette kun for FAU

-Politisk sak
Valgfritt leksefri eller ei
Dette skal være en prosess ved skolen, i FAU, DS, elevråd, i personalet.

2.   21/22 Praktisk info om FAU møtene.
Presentasjon av FAU- representanter og klassekontakter.
Klassekontakt? Tips og triks?
Møtet delte seg i to. Klassekontaktene snakket sammen, notater fra møtet skal
bli delt i eget skriv.
FAU hadde møte på et annet rom.

3. 21/22 Årshjul 2021- 2022. Presentasjon og diskusjon.
Årshjulet ble godtatt.

4.21/22 Hva kan FAU gjøre før jul?
- Reflekskonkurranse?

Noen spørsmål om praktisk gjennomføring og hvem som har ansvar. FAU
sender e- post til rektor med spørsmål. Få svar på disse spørsmålene før FAU
kan jobbe videre med saken.
Her er svar fra Hege.

Svar på spørsmålene:
-Vi snakket om å ha en reflekskonkurranse, der den klassen med flest "lysende
barn" får en premie fra FAU.
Alle klassene har vel ikke fått utdelt refleksvester? Skal de få det, pleier skolen
å få til det? Eller skal vi prøve å få det fra noen f.eks Lyse. Hvis ikke alle får det,
blir det jo vanskelig å gjennomføre.
Svar:
Det hadde vært fint om FAU kunne igangsatt reflekskonkurranse. Det er kun
1.klassingene som får refleksvest på Auglend. Hvis FAU kan skaffe til
resterende klasser hadde det vært supert. Kan hende at det er større
sannsynlighet for at de eldre ungene tar på seg refleks kontra vest, men det er
helt opp til dere. Skolen stiller seg disponible til å få ut all informasjon som
trengs til elever og foresatte.

- Bolle og kakao utdeling?
I desember serveres det boller og kakao til elevene i skolegården før 1. time.
Alle klassene er med. Klassekontaktene delegerer kakebaking, kakaokoking og
utdeling til foresatte i klassene. Skolen stiller med bord og kopper.

5.21/22 Komiteer. Forslag til komiteer?
Komiteene består, ingen forslag til nye komiteer. FAU styret sender ut e- post
om komiteene. FAU- representantene melder seg på i komiteer.

- Psykososialt.



Samarbeid med elevrådet ang lekser?

- Trafikk.
Det har vært varierte erfaringer fra foreldre ang det å være trafikkvakt.
FAU har et forslag om at  7. klassingene kan stå vakt i perioder. Så kan FAU
stille med premie til hele trinnet. FAU- leder sender en e-post til rektor med noen
erfaringer fra foreldre som har stått vakt,og om forslaget til FAU er noe som kan
tas opp på skolen.

Spørsmål og svar fra rektor:
-FAU har tidligere stått trafikkvakt ved skolen i noen perioder, noe som ikke bare
har vært en udelt positiv opplevelse. Det kan være at det å ta fri fra jobb når det
ikke føles som det trengs å stå trafikkvakt. Eller at det har vært vanskelig å få
nok foreldre noe som har ført til at FAU representanten må ta ganske mange
vakter på egen hånd. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er aktuelt å gjøre
det, dette er bare noen erfaringer fra noen av foreldrene.
Spørsmålet var om 7. klassingene kunne fått vester og stått vakter i
rundkjøringen? Det kunne kanskje i større grad få foreldre til å tenke seg om og
kanskje og fått de eldste til å føle et ansvar for å passe på de små på skolen. Så
kunne FAU stilt med en premie til hele trinnet, der de kunne gjort noe kjekt
sammen.
Svar:
Dette syns jeg er et supert forslag. Jeg har bedt Marianne som er
avdelingsleder på 7. trinn om å ta dette opp på trinn.
Vi har hatt noen svært uheldige situasjoner i rundkjøringen hvor de som har fått
beskjed om å ikke stoppe der har skjelt ut ansatte og foreldre -det er viktig for
oss at elevene våre ikke opplever dette og tenker vi må informere godt i forkant
til alle foresatte om oppdraget ungene får. Måten vi gjør dette på kan vi
diskutere nærmere når jeg har fått innspill fra de ansatte på 7.trinn.

- Ute/Inne.
Utemiljøet er blitt bra, mer fokus på innemiljø denne perioden.

- Klassekontakt-gruppe. Felles informasjon og forventninger.
Representantene melder seg inn i komiteer som de vil jobbe i.

- Årshjul og arrangementsgruppe. Hva kan
videreføres/forbedres/forandres. Nye arrangementer.

6.21/22 Valg av nestleder og kasserer.
Ny nestleder er Evy Eftestøl 6B.
Ny kasserer er Svanhild Røgenes 2C.

7.21/22 Forslag til møteplan FAU.
20.10
17.11
08.12.
Vedtatt.
Hvis det ikke er nødvendig, så trenger ikke rektor å være med på alle møter.
Noen møter kan være digitale.



Tiden blir onsdager 20.00- 21.00
8.21/22 Eventuelt.

Uteskole. 1 trinn har uteskole hver uke. 2. trinn har en gang i måneden. Hva er
føringen/planen fra skolen sin side? FAU leder sender e- post til rektor om dette.

Spørsmål og svar fra rektor.
- Et spørsmål fra 2. klasse var det med uteskole (som kom under eventuelt). Det
var mye av det i første og mye mindre i andre, og det blir kanskje mindre og
mindre etterhvert som de blir større. Er det noen føringer fra ledelsen i
forhold til dette, noe som gjør det "likere" for alle klassene og ikke avhenger av
hvordan læreren deres er komfortabel med f.eks å bruke "naturen som
læringsarena".
Svar:
På 1. trinn har vi uteskole 1 gang i uken. På 2. trinn, annenhver uke.
Utover det er det opp til hvert enkelt trinn hvor det er temabasert og knyttet opp
til kompetansemål.
I ledelsen har vi snakket om at vi kanskje skulle hatt en standard for uteskole på
alle trinn. Dersom vi skal det bør vi ha en god prosess på det i FAU, for så i
personalet. Dersom vi skal ha en felles standard ønsker jeg at bakgrunnen for
uteskolen skal ha faglig relevans, gjerne på tvers av fag (i tråd med ny
læreplan).

Med hilsen

Rino Hansen
FAU leder


