Referat FAU-møte, 29.04. 2019
Tilstede: Alle trinn, bortsett fra 2.trinn som hadde foreldremøte, er representert.
Sak 30 – 2018/2019: Gjennomgang av referat fra februar:
Ingen kommentarer til referatet fra 25.02.
Sak 31 – 2018/2019: Dugnad vår 2019.
Tilbakemeldingen er at det var få som møtte opp, i overkant av 20 stykker, hver av kveldene. Er det
nok motivasjon for oss som foreldre? Skulle det vært en pott som tilfalt elevene dersom foreldre
gjorde en innsats? Slik at man føler at det gagner elevene om vi stiller opp?
Rektor tar ansvar for dette til neste dugnad.
Noen har fått tilbakemelding om at de ikke fikk beskjed om dugnaden i tide. NB! Oppfordre på hvert
trinn “abonner på nyhetsbrev”, da denne info hadde ligget der lenge. Det drøftes også om det finnes
andre mer effektive måter å videreformidle viktige beskjeder på - gjennom IST?
Kan vi som FAU legge noe mer press på Kommunen om vedlikehold? Kan FAU sende et skriv til
Rita Galtevang om dette? Fraskriver kommunen seg mye ansvar ved at foreldre må gjøre dette på
dugnad? Ta gjerne noen bilder og legg ved. Lisa (3. trinn) forfatter brevet.
Sak 32 – 2018/2019: Åpen skole 5. juni:
Alle foreldrekontakter har fått info-skriv som dreier seg om Åpen skole. En hyggelig ettermiddag på
Heståsen. 4. trinn har ansvaret for kafeteria, og inntektene som kommer inn blir en startkapital for
17.mai-dugnaden på 5.trinn. Nytt for i år, er at dette også er avslutningen for alle trinn. En tidsplan
er satt opp for amifiet, hvor hver klasse kan ha et innslag. Vi prøver dette i år, og vurderer om det
skal være slik også neste år.
Hvert trinn må samles for å ordne logistikken, slik at alle stasjoner/aktiviteter er bemannet under
arrangementet. Alt utstyr ligger klart på Heståsen.
Sak 33 – 2018/2019: TV-titting i storefri:
Lærerne har ulike oppfatninger om dette. Det hadde også representantene fra FAU. Med andre ord
er det ikke noe enighet. Vi bør la læreren få ta den avgjørelsen, så lenge skjerm begrenses til
programmer som Supernytt. Noen foreldre nevnte at deres barn ikke spiser når de ser på TV. Kan
lærer holde et ekstra øye med dette?
Sak 34 – 2018/2019: Trafikksikkerhet:
Det er snakket med kommunen og med LUKS. LUKS var på Heståsen mandag 29. april. Han tok
bilder, og vil komme med forslag til hvordan varelevering kan trygges i fremtiden ved skolen. Han
fikk tilgang til timeplanen til skolen, for å se når elevene var ute, mtp levering og risiko.
Når det gjelder henting og levering av elever, så har FAU snakket med Ingeniørvesenet. De ønsker
en direkte henvendelse fra skolen, og ville gjerne være med å utforme et forslag til prosedyre og
utarbeidelse av forslag til endring. Slik det er i dag, kan det være trangt og biler i kø.

Sak 35 – 2018/2019: Eventuelt:
Neste års FAU, skal de inviteres til neste møte?
Ja. Alle de som er vara nå inviteres. Bør inviteres tidlig, møtet er 27. mai.
Evaluering av vennegrupper
De fleste klassene har en facebookside. Kan hver representant forsøke å få en tilbakemelding om
vennegruppeordningen gjennom denne siden? Kan hver representant innhente info fra foreldrene
på en eller annen måte? Spørsmål må utarbeides i fellesskap. Målet er ikke å slutte med
vennegrupper, men å evaluere til det bedre. Legg ved forskning som støtter vennegrupper.
Kan det også avholdes en liten undersøkelse som elevene kan svare på?
En foreldrerepresentant tar på seg ansvaret ved å lage forslag til spørsmål elevene kan svare på.
Evaluering av “Alle med”
Bra initiativ. Noen nevner at det er litt usikkert hvem selve møtet var for, de som “trengte” denne
hjelpen, eller alle de andre som kanl bli flinkere til å legge merke til de som ikke er “med”. Det var litt
få som stilte, noen har nevnt at det er travelt på denne tiden av året. Bør det være et annet
tidspunkt neste år? Det ble også påpekt viktigheten av å ta med nye i klassen inn i varmen informere om fritidsklubber, idrettslag, facebookgrupper m.m.
Referent: Håkon Lyche

