Referat fra FAU 10.01.18
Til stede foreldre:
Meldt frafall:
Ida Mcfadzean
Gitte Pedersen
Valeska Polet
Randi Granvold
Hanne Kærgaard Hansen
Tore Østerholt
Nega Tigest Haile
Christel Blomqvist
Line Margrethe Throne
Kim Einar Finstad Bertheussen
Signe Benoni Hauge (referent)
Lasse Rugland
Åse K. Macsali
Robert van Dijk
Anette Jensen
Tilstede fra skolen:
Stein Abusdal
Jan Erik
Åse Berit
Sak 1:
SFO velger å vise film hver fredag ettermiddag. Det ble i sin tid innført fordi de ansatte fikk
yrkesfaglig veiledning i den tiden. De ansatte har ikke lengre dette tilbudet, men barna får
fortsatt se film. Noen foreldre mener at mange barn får mer enn nok tid foran skjermen og
at de ikke trenger å gjøre dette i SFO tiden. Barna bør leke eller gjøre andre, mer utviklende,
aktiviteter.
Sak 2:
Åse Berit gav en gjennomgang av resultatene etter de nasjonale prøvene på 5 trinn.
Sak 3:
Åse Berit legger frem viktigheten av gode leseferdigheter og hadde en gjennomgang av
hvordan skolen jobber med dette.
Sak 4:
Foreldre og skolesamarbeid er viktig i forhold til tilbakemelding om ferdigheter.
7 trinn er redd for at barna ikke er godt nok forberedt til ungdomskoler, både i forhold til
testing og mengdelekser.
4 klasse ønsker mer tilbakemelding i forhold til ferdigheter gjennom året. Det var litt
diskusjon rundt forskjell på den informasjonen vi får om barnets ferdighetsnivå i fra
ukeprøver versus standardiserte kartleggingsprøver.
Sak 5:
Fritidsetaten har prøvd ut å ha ungdomskveld annen hver fredag. Det har vært vellykket og
det innføres nå fast. Det er viktig at foreldrene fortsatt kan stille og at FAU i 5-7 trinn hjelper
til med det.
Informasjon legges ut på fritidsetatens Facebook side.
https://www.facebook.com/SuldalenFritidsklubb/
Forslaget om Discokveld for 1-3 trinn er lagt på is.

Sak 6:
6 og 3 trinn har ansvar for 17 mai arrangement. Informasjonspermen er overrakt og gode
råd gitt.

