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Referat FAU-møte 08.10.2018

Sak 01 – 2018/2019: Presentasjon av representanter fra de ulike trinn
Alle trinn er representert.
Sunnuva Bragdø-Ellenes ble valgt som nestleder da Inger Marie Hals måtte si fra seg vervet.
Sak 02 – 2018/2019: Samarbeidsmøtet kontaktlærere og foreldrekontakter
Vi går gjennom referatet fra møtet.
Det godkjennes.
Sak 03 – 2018/2019: Oppgaver for FAU
Alle har fått vedtektene sendt hjem. Ingen har noen innvendinger til disse.
Inger Brit minner om taushetsplikten (§ 9 i FAU sine vedtekter) med tanke på hva vi tar opp.
Sak 04 – 2018/2019: Oppstarten av skoleåret
491 elever teller skolen nå. Etter prognosene, kommer vi til å holde oss ca der noen år
fremover (ca 65 1.klassinger neste år). Skolen er innafor med tanke på den nye
lærernormen. Skolen har en antatt maks kapasitet på 530 elever. Da avdeling Heståsen er
sterkest rammet av veksten av elever, har dette gått utover rom som blant annet musikkrom
og sløyd. Når de store kullene kommer til Brattbakken, vil de merke mindre plasspress, da
det er bedre plass der.
Hele 10 nye ansatte fra høsten, som skal lære seg Hånes skole. Spredt rundt, sammen med
de med lang erfaring. Ser ut til å fungere bra. Prøver å unngå at slike bytter skal ramme de
samme klassene, for å sikre mest mulig kontinuitet og trygghet.
Inger Brit nevner at skolen formelt sett må bli to skoler (se sist referat), som skal være aktivt
fra skolestart 2019. De to avdelingene ligger for langt fra hverandre til å bli kalt èn skole.
Kommer tilbake til hva dette vil innebære, men det skal ikke påvirke elevenes skolegang.
Derimot vil det bety mer byråkrati/kanskje mer merkantilt.
Sak 05 – 2018/2019: «Alle med» - Nasjonal dugnad mot barnefattigdom
Dette konseptet ble presentert i mai. Et gratis verktøy for å skape diskusjon omkring
fattigdom hos barn og unge i lokalmiljøet. Et verktøy som hjelper denne gruppen å lettere
delta og lettere bli inkludert. Vi skulle ta opp igjen i år om dette er noe vi kan bruke. De som
var til stede da dette ble presentert, fikk vist «kort» som man kan ta i bruk for å skape
bevissthet og fokus på dette. Spørsmål som «Hva er vi allerede bra på, hva kan vi bli bedre
på?» Selv i vårt lille lokalsamfunn, er det flere som finner utfordringer i å kjøre til
arrangementer, finansiere bursdager, vennegrupper, Halloween, fritidsaktiviteter m.m.
Kan dette være et aktuelt tema til foreldremøte dette skoleåret?
Kan noen ha et ansvar for å få foreldregruppen til å reflektere mer over dette, bli mer
bevisst? Kommer mer til våren. Noe innenfor dette kan bli tema for vårens foreldremøte.
Kommer mer tilbake til dette.
Det snakkes også om at man kan «samle inn» blant annet skiutstyr, fotballsko eller
sykkelutstyr som er blitt for smått i de ulike hjem, slik at det ligger til utlån/utdeling til de som
kan trenge det. Skolen oppfordres til å skrive en «ønskeliste» over ting de kunne trengt.

Det blir nevnt at noen opplever at det er blitt noe mer fokus på rik og fattig, merkeklær m.m. i
det siste i lokalmiljø.
Sak 06 – 2018/2019: Bygg og uteområde
Elevtoaletter på Heståsen, blått bygg spesielt og de eldste i rødt bygg – klager på lukta der
har kommet mange år på rad. Har kommet plager igjen nå. Mye er prøvd, men ikke fungert.
Noe må gjøres, og det virker som noe skal gjøres, slik vi hører fra rektor. Kristiansand
Eiendom er på saken.
Ballbingen på Brattbakken er veldig slitt. Det vil koste mange hundretusen å skifte dekke der.
Er det verdt det? Kristiansand eiendom, hvilket ansvar har de? De er på befaring jevnlig, og
sier hva som må fikses, men de dekker ikke noe av det som trengs av opprusting av denne.
Noen i FAU ser i misunnelse på noen andre skoler som har nye, flotte uteområder. Hva skal
til for at vi får oppleve det? Skriker vi ikke høyt nok? Kan vi ta dette videre til
Styret/styremøte? Tas til neste styremøte 17. oktober.
Jakten på et freskere skoleanlegg? Tar dette videre på neste FAU-møte igjen. Innen da kan
gjerne alle fra FAU-møte tenke etter om de kjenner noen som kan være en drivkraft/ressurs
til en slik oppfrisking av uteområdet.
Sak 07 – 2018/2019: Vennegrupper:
Vil ikke bruke masse tid på å diskutere dette. Det er vedtatt i FAU at det skal være på alle
trinn. Det tas en grundig evaluering i FAU april 2019, for å se hva som skal gjøres videre. Det
påpekes at det er pålagt å ha vennegrupper, at dette bør/kan nevnes på alle trinns ukebrev.
Sak 08 – 2018/2019: Eventuelt
Mellommåltid. En forelder opplever at det kan oppleves litt lenge for elever fra 11.00 til
skoleslutt uten mat. Elever har fått høre at de ikke får ta med seg frukt ut i friminuttene. Kan
f.eks. elever få mulighet til å ta seg en frukt 5 minutter før siste friminutt? Eller at de får lov til
å spise i friminuttet? Foreldre bør gjøres klar over at det kan legges til rette på en uformell
måte slik at det lar seg gjøre å spise en frukt senere på dagen.
Mandag og torsdag er dagene de eldste er på skolen til 14.30. Dette er nok dagene som er
mest utfordrende. Kan det legges til rette for dette da? Rektor tar dette med seg videre.
En forelder har spurt når man begynner å samle inn penger til Polen. Det er snakk om å
samle inn ca 7000 kroner per elev. En i Polen-komiteen nevner at man begynner så smått i
en samling på 4. trinn, men at hovedinntektskilden kommer med 17.maikomiteen med 5.
trinn.
Reguleringsplanen – den nye veien mot Kjevik. Skal FAU komme med en uttalelse omkring
disse planene, med tanke på støy dette medbringer, omkjøringer, anleggsmaskiner i
området, skoleveien (inkl. snarveiene) for elever fra Lauvåsen m.m. under byggeperioden.
Høringsfristen er 19. oktober. FAU-leder forfatter en uttalelse, og deler med resten av FAUansvarlige på mail for tilbakemelding.
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