REFERAT FAU-MØTE 03.12.2018
kl 18.00 til 19.30

Til stede: alle trinn representert
Sak 14 - 2018/2019.

Referatet
ble gjennomgått og vedtatt.

Sak 15 - 2018/2019.

Valg av representant til skolens miljøutvalg.
Irene Arntsen, vara for 3. trinn sier seg villig til å være representant!

Sak 16 - 2018/2019.

ALLE MED - Nasjonal dugnad mot barnefattigdom
FAU er positiv til at utstyr kan doneres til skolen.
Rektor skriver et skriv som sendes hjem md alle elevene.
I tillegg er informasjon om dette lagt ut på skolens hjemmeside.
Når det lages arrangementer av foreldre som alle elever på et trinn
er invitert til, kan skolen leie gymsalen eller bomberommet eller SFO slik at det blir kostnadsfritt for foreldrene.
Informasjon om ALLE MED må ut til foreldrene. En ide kan være å
invitere Kristine Vigsnes, prosjektleder i Kristiansand kommune til
et foreldremøte for alle foreldre på skolen for å informere om dette. Silje
Bostrøm Gitlestad tar kontakt med henne. Forslag til
tidspunkt: en gang mellom uke 9 og uke 15.

Sak 17 - 2018/2019.

Bygg og uteområder
Rektor informerer:
Hun har kontaktet HSH Entrepenører AS og fått
et anbud på jobben. Prisen er 198.000 ex moms.
Jobben vil bli utført så fort det lar seg gjøre. Hvordan
utgiftene fordeles, avklares nærmere senere.
Fotballbingen
Silje Åsland har vært i kontakt med HIF som er positiv til å støtte dette
prosjektet. Vi må sende en søknad til HIF. Sunniva Bragdø har også
kontaktet kommunen. Det kan søkes om tippemidler så sant skolen
garanterer for halvparten av beløpet. Rektor kontakter Rita Galteland for
befaring før neste FAU.
Vennebenk på Heståsen: skolen er ansvarlig for å få denne ut.
Dugnad: vaktmester skal kontaktes. Sammen med Linda Pedersen og Silje
Åsland og Geir Berhus og rektor går de gjennom området for å se hva som
trengs av forbedringer ute.

Sak 18 - 2018/2019.

Læringsmiljø: rektor informerer: det er særlig på 4.trinn det er
mange utfordringer denne høsten. Det ble holdt et foreldremøte i høst der
dette var i fokus. Det ble laget en liste til foreldrene der tiltak er skissert.
Det har blant annet vært holdt flere møter med alle voksne involvert i
trinnet. Også hjelp og observasjon fra PP-tjenesten. Lærer får individuell
veiledning i forhold til å møte elever som det er ekstra utfordringer knyttet
til. Også fokus på klasseledelse.
I friminuttene har vaktene ulike oppgaver slik at man i større grad kan
forhindre bråk eller mobbing. De får ekstra ansvar for enkelte elever slik at
disse skjermes fra å skape uro.
FAU etterspør klare rutiner hos de ansatte for hvordan håndtere krevende
eller voldelige situasjoner. Rektor sier at disse rutinene finnes, vil bli
oppgradert og så deles ut.
FAU etterspør også at alvorlige situasjoner blir ettergått grundig og at det
blir gitt tilstrekkelig informasjon om disse i etterkant.
Videre ønsker FAU at foreldre på alle trinn informeres om hvilke tiltak
skolen gjør og hvilken handlingsplan de har når det er krevende situasjoner
på de ulike trinnene. Generell rutine gjøres kjent og legges fram for FAU i
januar / februar.

Sak 19 - 2018/2019.

Eventuelt:
Datoer for de neste FAU- møtene:
21.januar
25.februar
25.mars? (Ved behov)
29.april
27.mai
Forslag på dag for Dugnad: en dag på hver avdeling i uke 15
Forslag på dato for Åpen skole: 5.juni
Levering av barn på morgenen på Heståsen. Det skapes farlige situasjoner.
Saken tas opp på neste møte, da det også på avdeling Brattbakken oppstår
farlige situasjoner.

Referent
Anne- May Holme Abrahamsen

