Referat FAU møte 20160608
Deltakere
Odd Erik Fjørtoft 8E
Cathrine Fjørtoft 8B
Amare Mebratu 9C
Line Eik 8C
HildeGunn Thorsen DSleder 10D
Janne Fauskanger
Cato Arnesen 10C
Ann Kathrin Birkeland 9B
Bente Wathne 9B
Trygve Christiansen 8D
Fra skolen
Rektor Heidi T. Høiland

Referat
Det var ingen innvendinger til referat fra forrige møte.

Informasjon fra rektor
Revy er positivt og kjekt for elevene og skolen, men noen sliter med å finne og fylle sin rolle.
Skolen vil vektlegge mer parallelt opplegg for også fange opp disse.
321 elever fra neste skoleår.
48 stillinger fylles av en del flere lærere, på grunn av videreutdanning og permisjoner, i
praksis ingen vesentlig endring fra foregående skoleår.
Revy neste år blir i jan/feb.
iPad er delt ut og ordningen er evaluert politisk. Google Chromebook er valgt som
fremtidens plattform med Google sitt opplæringssystem. Intensjonen er at ungdomsskole
elever skal få digital læringsplattform i løpet av 2016.
Ny helsesøster Annbjørg Fjetland
Nye 8. trinn har hatt Otus
SGE sentralt gitt eksamen 1 klasse i Norsk, 1 Engelsk, 2matematikk
LGE lokal gitt eksamen (muntlig) 10. trinn

Avslutning arrangeres ved at elevene kan velge mellom et sett med aktiviteter og så blir det
felles avslutning med grilling i skolegården etterpå.
Trivselslederne skal ha en tur til Kongeparken som påskjønnelse.
Skal skolefrokost fortsette? Den ble kuttet ut fra påske på grunn av liten oppslutning. Det er
ikke et kostnadsspørsmål, men spørsmål om bruk av skolens menneskelige ressurser.
Skolen ble oppfordret til å finne en løsning for å teste ønsket bruk fra høsten.
Dialogmøte med oppvekst, PPT, foreldrerepresentanter og skolen med fokus på
måleresultater og hvordan skolen kan utvikles videre.
Heidi har i dag takket ja til stilling som Rektor på Tastarustå skole, som hun har fungert som
siste skoleår.
Møteplan for neste skoleår og samkjøring med SMU (Samarbeidsutvalget) og DS
(Driftsstyret).
Vi vil gå for SMU på dagen, FAU møte på kvelden og DS påfølgende dag. Dette gis som
innspill til DS.

Tilbakemelding fra arbeidsgrupper
Juleball
Vi har ikke fått lagt frem tilbakemelding fra gruppen på grunn av diverse omstendigheter.
Dette tas opp igjen første SMU møte til høsten.

Arrangementskomitè
Foredragsholder har fått en påskjønnelse. Erfaring er at det er nok med ett slikt arrangement
pr. skoleår.

Trafikk gruppen
Har ikke hatt noen trafikk gruppe. FAU leder var med på en trafikkmåling, som ikke viste
behov tiltak på det nåværende trafikknivå.

Skoleturgruppen
Har ikke klart å samle seg til noe møte.
FAUs anbefaling er:
 Klassene bes vurdere mulighet for at klassetur kan arrangeres tidligere enn 10.
klasse.
 Faglige anbefalinger er å bygge klassene så tidlig som mulig i 8. klasse.



Skolen gir ikke fri til foreldrearrangerte turer.

Skoletur gruppen vil jobbe videre med en idèbank med hovedfokus på inntekts

Valg av DS leder
Alle oppfordres til å fremme kandidater DS leder til FAU leder.
En kandidat har fått spørsmål, men har ikke konkludert enda.
FAU gir FAU leder mandat til velge denne kandidaten. Sekundært foretas valget første FAU
møte til høsten

Arrangement
Arrangementskomiteen oppfordres til å vurdere å få SaFMu (Samarbeid, Fokus og
Muligheter) ildsjel til å komme på første foreldremøte til høsten.

Neste møte
Datoer høst 2016
FAU 1900 2100 onsdager 31.08, 19.10, 07.12
Datoer vår 2017
FAU onsdager 25.01, 08.03, 31.05

Referat fortsetter neste side >

Resultat fra undersøkelse på ungdomsskoler og 1. videregående i Stavanger:

