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Referat FAU
Til stede:

Nils Steinsund (leder), Helene Høgåsen (nestleder), , Helge Line Aasland (sekretær), Astrid
Nodland, Birgitte Eikrem, Kaisa Ingilæ, Magne Fosse, Kate Sveinsvoll, Tone Madland, Åsne
Bakke, Bente Fag, Christian Asserson, Kristil Høliløkk, Linn Christin Rustøen, Henning Olsen

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Anette Jordal, Kristian Nyborg Johansen (kasserer)

Møtedato
1. april 2019

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet

Møte nr.
09 – 18/19
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Pkt
1.

Sak

Ansvarlig

Rektor informerer:

-

2.

Rektor

Ansetter nå seks faste nye lærerstillinger. Erstatter to som
forsvinner. Fast vikarstilling opprettet. Vikarpott tas bort.
Øker med 35 elever i 19/20.
Det trengs mer ressurser og riktig kompetanse for å kunne gi alle
elever riktig tilbud. Skolen mottar veiledning fra kommunale
ressursenheter.
Kantine: Noen av elevene i elevrådet jobber videre med dette. FAU
blir med og organiserer når elevrådet har fått lagt en plan omkring
dette. Elevrådet har møte tirsdag 2. april. Rektor melder tilbake om
at FAU er positivt og ønsker å bidra.

Trafikksituasjon, skyssone, beintøft

Skole/FAU

Kan være litt kaotisk i rundkjøringen 13.30. Foreldre står og venter i rundkjøringen.
Skolen har ikke fått noen tilbakemeldinger på dette i det siste. FAU kan høre med
politiet om de synes situasjonen er forsvarlig.
Ellers kan elever oppfordres til å gå til skolen, nå som det er vår ute. FAU har bedt
skolen om å gi en oppfordring til at elever skal gå til skolen. Da senkes også
mengden trafikk.
Dersom skolen ønsker det, vil FAU være med på å arrangere en egen lokal
beintøft nå i vår, der FAU byr på premie.
3.

Skolevei. Belysning Skaarlia og buss fra Kleivane

FAU

Sti ned bak barnehage i Skaarlia. Borettslag/sameie ønsker ikke å ta ansvar for
dette. Bydelsutvalget har også jobbet med saken. Dette er en sak i SU, og SU kan
ta dette med kommunen.
Angående buss er Kolumbus eneste alternativet her. Men det er nok ikke et godt
alternativ, i hvert fall ikke for 1. klassinger. Det er likevel lite vi får gjort med dette.
Man kan oppfordre til gågrupper.
4.

Evaluering foreldremøte
Skolen har fått gode tilbakemeldinger på dette. Og et godt oppmøte fra foresatte.
God tilbakemelding også fra foreldre. Neteland fikk litt for kort tid. Kanskje hun
også skal hentes inn til neste år? Ellers veldig bra. Også veldig bra med politiet.
Noe labert oppmøte i klasserommet etterpå, trolig fordi en del foresatte må dele
seg.
Bør vi heller dele opp i ulike dager til neste år? FAU kommer til å vurdere ulike
løsninger.

FAU
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5.

Klassesammensetning 4.-5. trinn
Prosessen: Rektor/skolen vurderte å ta dette med FAU på et tidligere tidspunkt.
Men det var kjørt lange prosesser på dette på skolen. Tidspunktet for
offentliggjøring, rundt foreldremøtet, var nok heller ikke ideelt. Det tok fokus fra det
vi ønsket å ha fokus på.

Rektor/FAU

Tidligere omgjøring av klasser har vært mer fordi det var en nødvendighet. Nå skal
det bli mer forutsigbart og elevene vil etter hvert vite at dette uansett skjer.
FAU har forståelse for at man har behov og gode grunner for å gjøre slike
endringer med klassene. Samtidig understreker FAU viktigheten av god
informasjon i forkant, der også FAU ønsker denne informasjonen i forkant. Da ville
det også vært lettere for FAU-medlemmer å svare på vanskelige spørsmål fra
elever/foreldre. Det kan og være lurt å informere foreldre til de aktuelle klassene
før elevene, slik at de er forberedt på at ungene kan reagere. Samtidig vil det
naturlig komme færre spørsmål etter hvert som dette denne ordningen blir en
vane.
FAU har fått god informasjon på e-post i etterkant. Denne e-posten kan sendes ut
til alle foresatte på 4. trinn.
Ellers er det viktig å sørge for å bygge gode foreldrerelasjoner i de nye klassene,
slik at foreldrene blir kjent i ny klasse. Her kan vi sammen med skolen lage noen
nye rutiner. Dette bør vi trolig ta inn i årshjulet. Ellers kan vi godt ha flere felles
arrangementer mellom klassene, eller oppfordre til mer uformelle sosiale
sammenkomster.

6.

Natteravn

Åsne

Har vært noen utfordringer med å finne lokaler. Det blir snart nytt møte.
Planen er to kvelder i uken, så tar vi det derfra.
7.

Åpent hus - status

Komiteen

Samme måte som i fjor. Mer fokus på å være ute. Ytterligere info kommer ganske
kjapt.
8.

17. mai

Komiteen

Komiteen er i rute. Kommer loddbøker til skolen rett før påske og leveres til
elevene rett etter påske.
9.

Skolegenser:
Vi finner mer ut av det. En slik genser kan gjøres tilgjengelig for de som ønsker
det.

10.

Eventuelt - språkbruk og oppførsel:
Elever fra Øygard kom på besøk hos SFO. Ungdomsskoleelevene var veldig
overrasket over mye dårlig oppførsel fra SFO-elevene, med en del negativ
språkbruk.

Christian og
Helene.

FAU på 1.
og 2. trinn
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FAU ønsker å jobbe med holdningsskapende atferd og gjøre slik at foreldre
snakker mer sammen om hvordan ungene skal snakke med hverandre.
FAU-representantene på 1. og 2. trinn går sammen med klassekontaktene på 1.
og 2. trinn og finne ut hva vi kan gjøre med dette ut fra de virkemidlene vi har.
Ellers er det viktig at foreldre får beskjed dersom deres barn har negativ språkbruk
eller oppførsel.

