Referat fra FAU 19.04.18
Til stede foreldre:
Ida Mcfadzean
Åse K. Macsali
Hanne Kærgaard Hansen
Signe Benoni Hauge (referent)
Line Margrethe Throne

Fraværende:
Gitte Pedersen
Randi Granvold
Tore Østerholt
Christel Blomqvist
Kim Einar Finstad Bertheussen
Valeska Polet
Nega Tigest Haile
Robert van Dijk
Anette Jensen

Tilstede fra skolen:
Åse Berit
Neste FAU møte: 07 juni kl 19.00
Sak 1:
Åse Berit forteller om endringer på skolens hjemmeside. Den er blitt mer brukervennlig, blir
jevnlig oppdatert og er blitt mer representativ for skolen. Lærerne har også blitt flinkere til å
legge ut informasjon og bilder.
Sak 2:
Skolen skal invitere til felles foreldremøte i samarbeid med Internasjonal organisasjon for
migrasjon (IOM), mandag 28.05. IOM er et statlig organ som jobber med flerkulturelt
foreldresamarbeid. IOM vil holde et formøte med lærerne etter undervisning. Deretter
foredrag med foreldrene med påfølgende workshop i klassene. Målet med foreldremøtet er
at "Vi" som begrep forsterkes. Håpet er at workshopen fører til konkrete tiltak og avtaler.
Andre skoler har hatt god erfaring med et slikt møte.
FAU vil jobbe for at flest mulig foreldre kommer til møtet. Det er mulig at skolen/SFO kan få i
stand en barnevaktordning under møte for at flest mulig skal kunne komme.
Sak 3:
Åse Berit ønsker et tettere samarbeid med FAU. Forslag til samarbeidsområder er samkjøring
av årshjul og å utnytte tilbakemeldinger fra foreldrene vedr. innhold og organisering av
foreldremøtene. Omdømmebygging er viktig.
Sak 4:
Åse Berit gav en statusrapport i fra hvert klassetrinn. Det skjer veldig mye positivt både
sosialt og faglig. På enkelte trinn har det vært utfordringer i forhold til klassemiljøet og
bemanning. Skolen har, i samarbeid med Grunnskolens pedagogiske støtteenhet (GPS),
håndtert det på en god og effektiv måte.
Sak 5:
Åse K. Macsali informerte om et møte som har vært med Fritidsetaten vest om en sosial
kveld for 7 klasse på Krossen og Solholmen, slik at de blir litt kjent før de skal opp i 8 klasse
på Grim.

Det ble også forslått at de kan ha ett felles fysisk aktivitetsmøte. For eksempel fotball - eller
innebandyturnering.
Sak 6:
7 klasse har ansvar for å stille med 1-2 personer til Natteravn i året. Det fikk de ikke til i år.
Det er viktig at det blir informert om tidlig i skoleåret.
Sak 7:
Klepp har fått ny styreleder. Det vil komme mer informasjon etter hvert.
Sak 8:
6 klasse har startet planlegging av 17. mai arrangementet. Alt er tilsynelatende i rute.
Sak 9:
Grim skolemusikkorps ønsker et samarbeid med SFO. Todda har et musikkprosjekt i
samarbeid med kulturskolen. Signe tar kontakt med korps og kulturskolen for å høre om et
lignende samarbeid kan være mulig hos oss.

