Side

Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Lise Landøy (1.trinn)
Bjarte Skogøy (2. trinn),
Astrid Nodland (3.trinn)
Lars Andre Kalve (4. trinn)
Helene Høgåsen (4. trinn)
Eva Tone Breivik (5. trinn)
Hilde Egeland Meyer (6. trinn)

02/20-21

På Teams:
Petter Gravås (5. trinn)
Nhu Tran Meine
Ingrid Eek Heldstab (Vara 6. trinn)
Rima Kiblawi (1. trinn)
Grete Anita Landsvik (7. trinn)
Helle Dyhr-Nielsen (6. trinn)
Kristian Nyborg Johansen (4. trinn)
Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
N/A

Møtedato

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Saksliste:

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Lite korttidsfravær og lite koronarelatert fravær for tiden.
4a er delt i 2 klasser. Har hatt en del utfordringer over tid.
Skolegudstjeneste er avlyst grunnet pandemien
Kleivane: Forhåndsvarsel om skoleplassering er sendt ut. Noen har gitt uttrykk
for at de ønsker å fortsette på Iglemyr. Ligger an til 360 elever til skolestart..
Ny økonomiplan lagt ut. Økonomien per i dag er god, men Iglemyr kommer
også til å kjenne konsekvenser av presset kommuneøkonomi.
2.

Trafikkpatrulje:
Gjennomføres ikke dette skoleåret. Svært lite respons fra trinnkontakter og
foreldre. FAU ønsker å presisere at det forventes at trinnkontaktene
videreformidler spørsmål/informasjon til foreldrene i de respektive klassene.
I følge trivselsundersøkelsen opplever 92% av elevene at skoleveien er trygg.
23% har opplevd det de vurderer som farlige trafikksituasjoner på vei til
skolen.
FAU foreslår at trafikkpatrulje legges inn i årshjulet fra neste skoleår.
Trinnkontaktene må ha et møte med kontaktlærere for å få på plass alt som
skal inn i årshjulet FØR foreldremøtene ved semesterstart.
Rektor ber elevrådet jobbe med å finne en alternativ “dugnad” for 7. klasse med en tur til Kongeparken som belønning.

3.

Korona
Retningslinjer for smittevern må stadig minnes om.
Ved eventuell smitte på skolen, vil Iglemyr få god faglig støtte fra
kommuneoverlegens team mht tiltak som må settes inn.

4.

Inkludering på tur
FAU samtalte om ulike tiltak som kanskje kan settes i verk for å sikre at alle
elever er inkludert i turer/aktiviteter i regi av klasse og skole.

5.

Språkbruk og atferd
FAU hører eksempler på hva elevene kaller hverandre på skolen. Dette ser ut
til å gjelde alle trinn. Ønsker at dette blir jobbet med.
Hvordan er vaktrutinene på skolen? Noen elever har en opplevelse av at
vaktene er langt borte og vanskelige å få tak i når noe skjer.
Forslag: Sosiallærer/miljøterapeuter har timer med klassene om språkbruk,
jobbe med betydning og innhold av ord de bruker.
Kan skolen ha ekstra fokus på språkbruk i en periode?
FAU-leder undersøker muligheten for et webinar for foreldregruppen. (Hans
Skjæveland?)
FAU diskuterer videre neste møte.

Leder
Alle

6.

Natteravn
Utsettes til neste møte.

7.

Eventuelle saker:
Årets 3. trinn omrokkeres ved overgangen til 4. trinn og beholder
klassesammensetningen til de er ferdig på Iglemyr.

