Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – Tunballen barneskole

Referat fra FAU-møte
Dato: torsdag 15. oktober 2020
Tid: kl. 17.00
Sted: Lærerværelset
Klasse
1 blå
1 gul
1 rød

Klassekontakt innkalt
Preben Gjertsen (forfall)
Åshild Haga
Hilde Røyrås Nygård

Tilstede (navn på vara)
Hilde Langfelt Sunde
Ja
Ja

2a
2b

Arne Skraastad
Espen Tanggaard

Ja
Forfall, ingen vara

3a
3b
3c

Nikolai Kjos Asbjørnsen
John Ove Hjemlestad
Hildegunn Nilsen

Forfall, ingen vara
Ja
Ja

4a
4b

Torfinn Klungland
Angelika A. Jacgimczak (forfall)

Forfall, ingen vara
Anders Ramsland

5a
5b
5c

Lisbeth Røinås
Janne-Therese Auclair
Julie B. Høistad (forfall)

Ja
Forfall, ingen vara
Veronica Ryen-Kristiansen

6a
6b
6c

Anja Aurenes
Marianne Mellemstrand
Tor Marius Markussen

Forfall, ingen vara
Ja
Ja

7a
7b

Trine Lise Herlofsen
Michelle L. Bustamante

Ja
Forfall, ingen vara

7/ 20.21 Valg av leder og nestleder i FAU, og representanter til Samarbeidsutvalget (SAU)
Leder: Tor Marius Markussen
Nestleder: Hilde Røyrås Nygård
8/ 20.21 Referent
Marianne Mellemstrand
9/ 20.21 Hvordan bør skolen jobbe for god omdømmebygging og kommunikasjon?
Hvordan ønske vi at skolen skal kommunisere med foreldre og foresatte? Erfaringer ble delt i møtet.
Høsten har vært dårlig med tanke på at vi ikke har hatt arena for å kommunisere (pga korona). Lite helhetlig
kommunikasjon mellom skole-hjem, kun på trinn. Informasjon har vært kritisk viktig i den siste perioden.
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Det er mange ulike måter å kommunisere på fra skolens side, forskjellig fra klasse til klasse. Det er
utfordrende for mange foreldre som ikke får all nødvendig informasjon om alt fra lekser, aktiviteter for
elevene, møter og annet. Språk og morsmål er også en utfordring. FAU ber skolen vurdere hvilken kritisk
informasjon som bør oversettes eller tolkes.
Foreldre er positive til personlige meldinger fra lærer hvis det skjer noe med barnet (akutt eller
forebyggende).
Lekseplanen er en vesentlig del av kommunikasjon med hjem. I tillegg til ranselpost, bør den publiseres på
nettsiden pr klasse. Ikke alle klasser gjør dette i dag. Vi vil gjerne også ha noe mer informasjon på
lekseplanen, enn ny ranselpost dagen før aktivitet/møte. For eksempel tur med 6. trinn, infobrev kom dagen
før (?). Dette bør også legges ut på nettsiden for klassen, slik at foreldre får nyhetsbrev.
Tidligere ble VISMA plattformen brukt som toveis-kommunikasjon med skole/hjem. Dette er nå byttet ut til
IST, som er mye vanskeligere system både for de ansatte og foreldre. Hvordan skal vi kontakte skolen om
sykefravær eller andre viktige saker? E-post? SMS?
Skolen bør lage en felles måte å kommunisere på. Rektor og Tor Marius setter seg ned og lager en enkel
skisse på hvilke plattformer som kan brukes til ulik type informasjon. Dette kan gjøre hverdagen enklere for
både de ansatte og foreldre/foresatte.
-

Rutine for ukeplan
Info om klassekontakter på nettsidene må tydelig komme frem
Felles plattform

Skolen bør også bruke Facebooksiden mer aktivt for å dele artikler fra nettsidene (landingsside). Det å
oppfordre enda flere foreldre til å melde seg på nyhetsbrev, gjør at det kan være flere elever som inkluderes
og foreldre involveres.
Skolens omdømme
Ta opp problemer direkte med skolen eller klassekontakten. Vi er forbilder for barna og må ikke snakke
nedsettende om verken ansatte, elever eller skolen foran dem. Ikke bruk Facebook til å kommunisere kritikk
om lærere. Det forventes at foreldre snakker positivt eller konstruktivt om skolen til barna.
Lær barna at man kan løse en utfordring ved å handle – ta kontakt. Dørene er åpne og terskelen er lav.
10/ 20.21 Hvordan arbeide for å inkludere nye foreldre og for å få flest mulig til å delta på foreldremøter?
1) Foreldrekontakt i hver klasse har ansvar for å inkludere nye foreldre
2) Nye familier ønskes velkommen personlig fra foreldrekontakt. Hildur sender mail til oss med
kontaktinformasjon. Lurt å invitere til tilstelninger og foreldremøter.
3) Ellers bør man sørge for at alle klassene har FB-side og alle foreldre inviteres inn. De som ikke er på
Facebook må få SMS eller lignende informasjon for å inkludere alle.
Tor Marius lager en smørbrødliste over ansvar for foreldrekontakter, og oppgaver man kan ha inn mot
klassen sin. Hva skjer i løpet av året, som foreldrekontakten har ansvar for å gjennomføre.
Det lages også en kjøreregel for sosiale aktiviter på skolen (korona-regler) som sendes ut til FAU ved
innkalling til neste møte.
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11/ 20.21 Valg av leverandør for skolefoto i 2021
Det ble på forhånd sendt ut tilbud fra hhv Lima Foto og FotoNorden.
FAU var enig om at Lima Foto ikke har levert kvalitet i hverken bilde eller tilbud. Korte frister. Kun mail til en
foreldre, stor utfordring når barnet har to hjem. Ulike reaksjoner etter fotografering.
FotoNorden er dyr, men har bedre kvalitet. Derfor valgte FAU at Fotonorden skal få oppdraget for skolefoto i
2021.
FAU ønsker også at valg av skolefotograf tas opp til diskusjon hver høst. I tillegg bør informasjon om
skolefotografering publiseres på skolens hjemmeside.
12/ 20.21 Eventuelt
- Spørsmål om skoleøkonomi til rektor.
Rektor har en pot som skal fordeles på skolen. Barn som har fått vedtak får den hjelpen de trenger.
- Referater i pdf skal legges ut på nettsidene, samt at de må legges ved innkallingen. Viktig spesielt når
varaer skal kalles inn, at de vet hva som er diskutert før.

Det oppfordres til å dele viktige FAU-saker med de andre foreldrene. Bruk gjerne Facebookgruppen til
klassen din. FAU-leder vil gjerne få innspill til saker som rører seg eller som FAU bør ta opp.
Alle referater fra FAU publiseres på skolens hjemmeside.
Har dere spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med Tor Marius på mobil: 41560346
eller e-post: tm_markussen@hotmail.com

