FAU Iglemyr skole
Side

Referat FAU
Til stede:

Møte nr.
05/18-19

FAU: Astrid Nodland, Åsne Bakke , Birgitte Eikrem, Helge Line Aasland , Tone Madland, Kate
Sveinsvoll, Nils Steinsund , Bente Fag, Kaisa Ingilæ, Christian Asserson, Anette Jordal,

Cristina Wilberg, Henning Olsen, Kristil Holiløkk,

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)

Ikke til stede:
N/A

Møtedato
3. desember 2018

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 –
20:00

Iglemyr skole, personalrommet
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Pkt

Sak

Ansvarlig

1.

Dialog med rektor:
-

2.

Leirskole og dekking av transport: Dekkes av FAU og skal være i
orden.
Skidag: 5. og 6. trinn. FAU har dekket transport til dette. Rektor
lurer på om dette også blir i år.
Ansatt ny lærer på 2. trinn. Henriette Lunde.
76 elever til neste års 1. trinn. Kommer fra 21 forskjellige
barnehager.
Flott leirskoleopphold for 7. trinn forrige uke.
Gode tilbakemelding fra lærere angående Hei verden.
Fokus på språk og språkbruk i desember måned. Ønsker å jobbe
med en litt røff språkbruk, spesielt i friminuttene. Knyttes opp til
trygt og godt skolemiljø. Fokus i klassen hver morgen. Foreldre
kan ha fokus på ettermiddagstid. FAU og skolen står sammen bak
dette. Legges ut info på hjemmeside. Man kan også gi info på
transponder, med link til hjemmeside.

Trafikksituasjonen:
FAU vurderer vaktordning ved Austråtthallen. Uoversiktlig med
byggevirksomhet og økt trafikk grunnet bomring. Svære biler og vogntog
som egentlig ikke skulle brukt denne veien til adkomst. Burde disse stilt
med egne vakter? Eller kan man få til foreldrevakter? Kommune og
entreprenør bør bli spurt om vakter. Vi tror at henvendelse til
HMS-ansvarlig kunne hatt god effekt. Voksne med gule vester gir uansett
god effekt på trafikksikkerheten. 1. steg for FAU blir å kontakte
HMS-ansvarlig for entreprenør. FAUs representanter lager i tillegg klar en
e-post som skal gå ut til foreldre, og der vi prøver å skaffe foreldre til
frivillig vaktordning ved Austråtthallen. Rektor videresender e-post om
foreldrevaktordning via spond.
FAU oppfordrer elever og foreldre til å la elevene gå til skolen, eller i
hvert fall ikke å kjøre inn på parkeringsplassdelen, da dette kan føre til
farlige situasjoner.
Vi prøver ordning med vakter fram til jul.
FAU savner ellers striper til gangfelt over Kyrkjevegen. Dette er en mye
trafikkert vei, som brukes som overgang av en stor del av elevene på
Iglemyr.

3.

Hei verden/40-årsmarkering:
God tilbakemelding fra lærerne.

Rektor
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Fungerte godt fra FAU sin side og. Noen episoder i spøkelsestunellen der
foresatte hadde betalt på vipps, men elevene hadde ikke med seg
mobilen til foresatte, og de kunne derfor ikke dokumentere betaling.
Man må ikke kreve bevis for slike ting under et arrangement som dette.
Vi lærer av dette til neste år. Alle skal få være med uten å bruke penger.
Fungerte med kafe på hvert trinn. Ujevnt hvor mange av kakene som
forsvant. Nesten alt på noen trinn, mens mye var igjen på andre trinn. Ca.
10 kaker pr. trinn bør fungere.
Noen tilbakemeldinger på at informasjonen ut om foreldrevakter og slikt
kunne kommet ut tidligere.
Hei verden skal legges inn på årshjulet til FAU. Det er et ønske fra skolen
om å ha det tidligere på høsten. Kanskje kan det legges i nærheten av
FN-dagen? Samtidig bør det ikke være på samme tidspunkt som den ene
åpent hus.
Ellers var det stas for både foreldre og unger å være med på Hei verden.
Et tips til neste åpent hus kan være foreldrekafe.
Til neste Hei verden kan man vurdere om man skal ha noe felles
forestilling e.l.
4.

Status foreldreundersøkelse:
-

5.

50% svar på foreldreundesøkelsen. Sendt ut ny sms forrige uke.
Tar kort tid å svare på undersøkelsen. FAU ønsker å bruke
klassekontaktene når man skal purre på dette siste gang. Skolen
kunne i tillegg trengt tips eller kommentarer på hva man er
fornøyd med og hvorfor, da denne tilbakemeldingen ikke
kommer tydelig fram i foreldreundersøkelsen. Klassekontaktene
kan også videreformidle mer konkrete tilbakemeldinger. Skolen
kunne også hatt en undersøkelse selv for å få mer utdypet
tilbakemelding.

Erfaring med trivselsundersøkelser:
Trivselsundersøkelse på 5. trinn: Tar de opp igjen og systematiserer etter
jul. Har hatt elevundersøkelser i det siste. Skal gå ut med mer informasjon
til foreldre når trivselsundersøkelser tas opp igjen.

6.

Fokus på positiv kommunikasjon på skolen - bidrag fra FAU:
Se referat under dialog med rektor.
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7.

Økonomiplan - Bystyret møter 10.12.
FAU jobber med en uttalelse.

8.

Austrått oppvekstvilkår - kort referat fra møte
Austrått bydelsutvalg: Starter natteravner på Austrått igjen. Foreldre må
bemanne natteravnene. Forventet oppstart i løpet av januar. Gjelder for
de tre neste årene.
Man har også lyst til å gjennomføre folkemøter/fagsamlinger hvert halvår
de tre neste årene. Kan snakke om natteravnaktiviteter og slike ting.
I tillegg skal man se mer på hvilke aktivitetstilbud som finnes på Austrått.
Så kan det lages aktiviteter, fritidsklubb eller andre aktiviteter med
brettspill e.l. ting.
Engasjerte foreldre i forhold til dette med Austrått oppvekstvilkår kan
kontakte Christian Asserson.

9.

Rapport og status fra komiteene:
17. mai: I rute
SFO: Møte nr. to rett før eller rett etter jul.

10.

Eventuelle saker
Til neste møte:
-

Klassekontakter: Felles plattform når det gjelder informasjon?
Noen har spond, noen har mail, noen har facebook.
Klassekasse: Kan det brukes vipps? Da er det ikke mulig å være
anonym.
Når blir foreldremøtet (fra FAU, med foreleser e.l.)?
Neste møte: 7. januar.

