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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.
06/ 18-19

FAU: Astrid Nodland, Åsne Bakke , Birgitte Eikrem, Helge Line Aasland , Tone Madland, Kate
Sveinsvoll, Nils Steinsund , Kaisa Ingilæ, Cristina Wilberg, Henning Olsen, Kristil Holiløkk,

Kate Sveinsvoll, Astrid Nodland, Helene Høgåsen,

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
N/A

Møtedato
07. januar 2019

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet
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Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor:

2.

Ansvarlig
-

God oppstart. Språkbruk-uke i desember. Håper det har gitt
ønsket effekt. Kommer til å ha slike fokusområder også senere.

-

Høytlesing i mediateket i hele desember. Snøsøsteren. Ble god ro
og god stemning blant klassene som var her. De fleste klassene
var med.

-

Klasseledelse fremdeles satsingsområde. Skolen har jobbet med
standarder for klasseledelse, med mål om å ha samkjørte voksne
på tvers av trinn. Gode diskusjoner i kollegiet.

-

Ny kontaktlærer i 2A. Henriette Lunde. Kontaktlærer i 3B, Ingrid
Bjerk, slutter ved utgangen av mars. Skolen har ellers vært ganske
skånet mot lærere som har sluttet.

-

Brukerundersøkelsen er avsluttet. Foreldreundersøkelse med
svarprosent på 64%. Kommer tilbake til resultatene.

Trafikksituasjonen:
Noen foreldre har stilt opp med gul vest. Sju av elleve dager i desember.
Entreprenører ble kontaktet. Disse hadde møte med skolen. Det skal
komme en avleveringssone (ved grusen foran hallen) for foreldre, slik at
situasjonen blir tryggere for elevene som er på vei til skolen. Vi fortsetter
å pushe på dette. Men entreprenørene ønsker først og fremst dialog via
skolen.
Ellers understreker FAU at mye løses godt med god informasjon fra
entreprenører.
Elever bør ikke settes av ved parkeringsplass. Skolen og FAU pusher videre
på for fortgang med avleveringssone og mer lys.
Torvmyrveien har heller ikke bruk for mer trafikk. Vi oppfordrer elever
som kan om å gå eller sykle. Også i Torvmyrveien er det lite lys og
utfordrende trafikksituasjon.

3.

Skolerute 18/19 - høring:
Ingen kommentarer.

4.

Avgangsgave 7. trinn:
Skolen har gitt kopp til elevene før. Elevene i fjor gikk imidlertid inngang
til Kongeparken, kjøpt av FAU. Elevene kom seg selv til Kongeparken. Vi
ønsker det samme i år.

5.

Skitur for 5. og 6. trinn:
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FAU bidrar til transport. Kostet 20 600 kr i fjor. Skolen kan komme
med dato og bussanbud.
6.

Foreldremøte februar, samordning med Austrått oppvekst:
Ønsker samordning med Austrått oppvekst. Kan høre med politi om
forebyggende arbeid. Neteland og Varhaug, i Sandnes kommune, kan
også kontaktes.
Arbeidstittel: Foreldres verktøykasse. Helene snakker med Kristian og får
eventuelt med seg andre fra FAU.
Dato bør snart settes. Påmelding via transponder.

7.

Bokinnsamling:
Skolen har bokuke i februar. Tidligere har det blitt samlet inn bøker fra
hjemmene til skolebiblioteket. Bøker som unger f.eks. har vokst fra og
som andre kan ha nytte av er supre å få.

8.

Kommunikasjonsmedium mellom klassekontakter og foreldre:
Tips fra skole om å lage noen gode retningslinjer for hva som skrives og
sendes. Her kan FAU komme med gode råd.
Administratorpå Spond/FB kan ta bort innhold som ikke er ok. Kan være
et poeng å ta med slik informasjon på foreldremøte, samt snakke med
klassekontaktene om dette. FAU prøver å bevisstgjøre foreldre på tonen
man bruker i kommunikasjonsmedier.

9.

Klassekasse:
Det er ikke mulig å være anonym på vipps. Må være lov å gi i en anonym
konvolutt. Det er en regel om at det skal være anonymt med slike
innbetalinger.

10.

Eventuelt:
-

Hei verden: Ble samlet inn 57699 kr på vipps og kontant. Pengene
brukes i Peru. Stor takk fra Hei verden. Ønsker videreføring.
Chromebook og skjermtid: Er en del utfordringer med bruken.
Mangler “sikkert søk” og noe vanskelig å begrense hvilke sider
som brukes. Utfordrende for noen av de minste å klare å ta vare
på CB. Noen foreldre kan trenge mer informasjon om bruken på
skolen, skjermtid og hvordan man kan ha mer kontroll over hva
man kan bruke og hva man kan begrense. Diskutere mer om bruk
av stjerner på multi smart, rettskriving, håndskriving. Ønsker
mindre skjermtid i 1. klasse. Kan få foreldrekontroll på iphone og
android. Kan også ha bruke funksjoner for å begrense tid på ipad.

