Referat fra samarbeidsmøte med foreldrekontakter og lærere på Hånes skole – 2. september 2019
Møtet var felles for alle først, deretter delt i trinnene. Referatet er fra fellesdelen. Rektor informerte,
med innspill fra leder, nestleder og andre.
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FAU 2019/2020: Leder: Irene Thonhaugen Arntsen (også medlem i styret), nestleder Silje
Åsland (også leder i styret), sekretær Sigrid Moseid Øverland.
Rektor har laget mappe til hvert trinn med diverse informasjon
Gjennomgang av hvem som er foreldrekontakter og varaer for hver klasse – husk å gi
tilbakemelding til rektor om varaer der disse ikke er registrert!
Kommunen planlegger utvidelse ut fra gymsalen og skolekjøkkenet på avdeling Brattbakken
– dette skal brukes som nytt bydelshus på Hånes. Planlegges oppstart av bygging juni 2020,
ferdig oktober 2020. Skolen får nyoppusset gymsal, og skolekjøkkenet skal være i det nye
bydelshuset. Skolen følger med på hvor mye de tar av elevenes skolegård, og at de får
erstatningssum for arealene som mistes.
Skal ha befaring med Rita Galteland fra kommunen ift mulighet for opprusting av utearealer,
lekeapparater osv.
Kullene blir større og større pga Lauvåsen. Har økt jevnt og trutt til nå. Rekordkull på 90, litt
variasjon, flater ut på ca 65 noen kull etter. Men det kommer flere boliger på Lauvåsen.
Prognosen sier 540 elever i skoleåret 22/23 – 40 flere enn nå. Det er det ikke plass til!
Politikere er obs på Hånes skole. Skolen trenger utvidelse, særlig avdeling Heståsen. Alle
spesialrom er tatt bort, klasserom, amfi osv er fulle.
Det er lettere å få gjennomslag – for alle slags saker - dersom foreldre også er med og trykker
på enn om bare skolen gjør det.
Hvordan ta imot foreldre til nye elever? Skal vi ha rutiner for at foreldrekontakter tar kontakt
med nye foreldre (etter å ha fått mld fra skolen) og ønsker velkommen og gir litt
informasjon? Trinnene snakker om dette hver for seg.
Vennegrupper – hvordan skal vi fortsette med disse? Vil vi ha endringer? Har hatt
spørreundersøkelser og fått innspill både fra foreldre og barna selv. Mange gode forslag og
tilbakemeldinger. Gjennomgående at man ønsker å fortsette med vennegrupper for 1.-3./4.
klasse, og heller ha klassekvelder e.l. for de eldre klassene. Halvtimen med kaffe fungerer
ikke for alle. Noen mener det er bedre med kun mamma-/pappakvelder hvis intensjonen er
at foreldrene skal bli kjent?!? Vurdere og tenke på alternativer til vennegrupper. Trinnene
snakker om dette hver for seg. (Lærerne ønsker informasjon om vennegrupper før
foreldremøtene som gjennomføres denne og neste uke.)
o Forslag for de minste (1.-3. klasse): sette en uke som vennegruppa skal være i, så
bestemmer den enkelte familie hvilken dag. Viktig med god informasjon! Hvis det
stopper opp – fortsette den neste samlingen likevel.
o Forslag for 4.-7. klasse: finne uker der de kan ha aktivitet på ettermiddagstid
klassevis eller trinnvis. Noen klasser på 4. trinn vil fortsette med vennegrupper i år.
Hør med elevene hva de vil! Skolen kan tilbys om arena. Ikke gymsal, men skolen og
klasserom. Felles for trinnet: vi kan få leie bomberommet/ungdomsklubben gratis.
Mamma/pappakvelder: oppfordres til! Enten hjemme hos noen, i lærerværelset, ute e.l. Lurt
å ta det opp på foreldremøtene, og sette av en kveld hvert semester.
Liste med datoer for juleavslutning er delt ut. Skolen holder av gymsalen for juleavslutninger
for trinnene.
Rektor vil ha tilbakemelding fra hvert trinn om hva vi kan gjøre for å ta imot foreldre til nye
elever.
08.09.2019, Sigrid Moseid Øverland

