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Referat FAU
Til stede:

Nils Steinsund (leder), Helene Høgåsen (nestleder), Kristian Nyborg Johansen (kasserer),
Astrid Nodland, Birgitte Eikrem, Kaisa Ingilæ,Magne Fosse, Kate Sveinsvoll, Tone Madland

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Åsne Bakke, Bente Fag, Helge Line Aasland, Christian Asserson, Birgitte Eikrem

Møtedato
04. mars 2019

Saksliste:

Kl.

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet

Møte nr.
08 – 18/19
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1.

Sak
Informasjon om foreldremøtet.

Ansvarlig
FAU

- Asulaug Neteland
- Politiet forebyggende
- Klassekontaktene og lærer leder samtale i klasserommene etter fellesmøtet.
- Ser ut som ca 3/4 av foreldre har meldt seg på spond e.l. til foreldremøte

2.

Rektor informerer:

Rektor

- Elevrådet har møte 5/3
- Lærernormen - håper å unngå overtallighet. Må jobbe innenfor budsjett. Vil
sannsynligvis ende opp med færre voksne,
men høgre kompetanse i snitt (ref også SU/SMU-referat.)
Fortsatt usikker på om ein kan nå normkravet (15 stk per læerer 1-4 og 20 stk per
lærer på 5-7) Mangler 5 stillinger på å oppfylle normen. Meiner det er fornuftig å
gjere ein forsvarlig overgang.
-Spesialundervising gått ned 4.6% (2017/18) til 4.3% (2018/19) - andel lavere
(men økt antall fordi økt antall elever).
- Miljøbeskrivelse for Iglemyr viser tegn til økning ift utagering, jevnt antall
tiltaksplaner ift mobbing, og bedre bruk av aktivitetsplaner som verktøy for å bedre
situasjonene.
Lekser:
- Retningslinjer for lekser etablert 2017 med grundig prosess. Kva kjennetegner
gode lekser? Riktig mengde lekser for kvart barn? Lekser skal bidra til læring.
Lekser skal vere slik at eleven kan gjere dei på egenhand, undervisning foregår på
skolen. Viktig at foreldre og skole snakker saman for å kunne sikre at ein har
lekser som er knytta til læring på rett nivå med rett mengde, tidspunktet leksene
blir gjort og tilpasning. Ta kontakt med lærer og skole for å snakke igjennom dette
og finne ut korleis læringa blir best mogleg.
Fleire foreldre rapporterer meget gode erfaringer ved å snakke med læreren, også
om korleis leksene blir gjort (fx om ein skal terpe mykje på det som er vanskelig i
forhold til å fokusere på det som er lystbetont). Foreldre ynskjer også veiledning frå
lærer om korleis ein hjelper til med lekser. Og hugs at læring er arbeid.
Naturlig skolesekk
Tilbyr tilskudd til skolegård, søknadsfrist er 15. mars. FAU oppfordrer til søknad,
iallefall neste år. Rektor får info frå FAU.
3.

Trafikksituasjon - det vil bli større omlegginger av trafikk rundt Austråtthallen
framover. Skole og FAU vil snakke med byggherre om situasjon for å unngå
kaotiske situasjoner. FAU oppfordrer også å redusere kjøring til skolenmest mulig,
bruke dropsonen på kortenden av hallen.

4.

Natteravner blir starta opp - meir info kjem - legger tilrette for enkelt engasjement
via Facebook, Spond, SMS etc. Åsne er Iglemyr FAU sin representant i dette.

5.

Åpent Hus

Skole/FAU

Komiteen

Veka før påske 8-9-10. april. Komiteen kaller inn til forberedelsesmøte
6.

17.mai-komiteen
Klassekontaktene er informert og blir fulgt opp på ansvarslister
Austrått har hovedansvar iår - Iglemyr får dette neste år.

Komiteen
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7.

Trafikkpatrulje - evaluering
Forslag til at ein inviterer deltakerne i trafikkpatrulje til kongeparken - gjerne saman
med 7.klasse.

8.

SFO-kontakt
Der er god trend på SFO, og FAU og SFO vil fortsette å jobbe i god retning. Gode
aktiviteter på skolen og på tur.

