FAU Oddemarka skole, torsdag 091117 kl. 18-1930
Referat
Tilstede: Alle klasser var representert med en eller to klassekontakter, unntatt klasse 9E.
Elevrådsleder, Sondre Haakonseth deltok på siste del av møtet. Fungerende rektor, Atle Tjomsås
Andersen informerte om nåværende ledelsesstruktur ved Oddemarka i starten av møtet
Sak 1:
Presentasjonsrunde av de frammøtte
Sak 2:
Tjomsås informerer om at Rektor er tilbake i 50% jobb etter sykemeldingsperiode, og at han har
delansvar for hennes oppgaver inntil videre.
Sak 3: Opplæring FAU
Det har allerede vært KOMFUG møte i høst. Bydel Lund deltok ikke, noe som delvis skyldes
treg oppstart av FAU denne høsten. Utsendt informasjonspresentasjon om KOMUG til
klassekontaktene i forkant av dagens møte.
Sak 4: Natteravntjenesten
For skoleåret 2017/18 ønskes natteravner fra Oddemarka skole til 161217 og 300418. Flere av
de frammøtte FAU medlemmene meldte seg til tjeneste 161217, så antall ønskede ravner er oppfylt
denne dagen. Klassekontaktene informerer foreldre i sine klasser om behov for natteravner 300418.
det er også mulig for flere å stille 161217. Datoene børe legges ut på skolens hjemmeside.
Sak 4: Klassetur 10. trinn
Denne saken har vært drøftet på omtrent alle FAU møtene det siste året. Den er også sendt
videre til styret ved Oddemarka skole. Det viser seg at selv om retningslinjene er bestemt fra skolens
side, er det store variasjoner vedr. klassetur for de forskjellige klassene. Noen drar til utlandet, for
eksempel Polen, mens andre holder turen innenfor Norge. Det er ofte foreldres engasjement som er
avgjørende for hva slags tur det legges opp til, men det fortelles samtidig om varierende
engasjement blant lærerne. FAU sitt ønske er at alle nye foreldre får felles informasjon om
retningslinjer for klasseturer på 10. trinn, og at det her også informeres om hvilken fleksibilitet det er
i systemet. Dette for å få til en mest mulig ensartet praksis. Sigbjørn Lie informerer om at de har fått
god hjelp til sin tur høsten 2017 fra «Norsk tur».
Sak 5: Dyslexi – tilrettelegging
Det har kommet tilbakemeldinger fra foreldre til barn med dyslexi om at tilrettelegging for disse
har kommet for sent i gang. Dette viderebringes til styret med anmodning om at barn med dyslexi
får tilstrekkelig tilrettelegging fom. oppstart på 8. trinn. Dette innebærer også at lydbøker og evt.
øvrig software må være tilgjengelig, og at personalet har fått opplæring i bruk.

Sak 6: Fra elevråd
Elevrådet er bekymret for trafikkøkning omkring skolen i forbindelse med bygging av nye
leilighetsbygg tett ved skolen. Dette gjelder både anleggstrafikk ved pågående bygning og framtidig
trafikkøkning med tettere bosetning.
Sak 7: Valg
Jeg går nå ut av FAU, og Silje Lønseth Ringsbu (8C) ble enstemmig valgt til ny leder. Ingvild
Andersson (8D) blir ny sekretær.

Neste møte i FAU: torsdag 141217 kl. 1800-1930

Jeg takker for meg
Nina Brekke, 9C (ref)

