FAU møte 23.09.15 LUS
Tilstede: Rabea Olsen(8A) ,Nina Kerim(8B)Johanna Homme Olsen(8C) Turid Berntsen(9B)Ingunn H
Fløystøl(9C) Alf Myhre(10A ) Winni Timm(10B) Stine Karlsen (10C)
Konstituering:
-

Alf Myhre –FAU leder, Nina Kerim- nest leder, Rabea Olsen- 3.foreldre kontakt inn mot SMU.

Vinterball:
-

-

Alf bestiller snarest Vigelandsstua til18.desember. Alf kontakter Stein Helge Nilsen, tidligere
leder for FAU og etterspørre referat på forrige vinterball. Kontakter også Leif Andre Vigeland,
elevrådsleder for å avklare hva skal FAU gjøre?
Stine tar ansvar for å organisere vaktliste. 2 vakter pr klasse.
Bør være at betaling er påmelding!
I «BRY DEG» ånd kom det forslag til å oppfordre foresatte til å kjøre flere elever i samme bil
til arrangementet.

Informasjon fra rektor Paula O. Pedersen:
-

-

-

-

Ny formingslærer: Elise Skjævesland. Fast ansatt med faglærerutdanning.
Skole satsingsområder er: Elevmedvirkning.
1. Elevenes eget engasjement via elevråd.
2. Hvordan læreren jobber med eleven i læringssituasjoner.
Elevrådet er organisert på andre områder enn tidligere:
1. Elevaktivitet ute. Fått tildelt midler av frisklivssentralen. Planer om å bestille dette snarest.
2. Utvidet kantine
3. Musikkgruppe
4. Er i gang med å opprette en elevresepsjon
Eleveundersøkelsen: Skolen har skåret dårlig på elevmedvirkning. Nivå på rødt og oransje.
Hver 3.uke jobber skolen med dette.
10.klasse : skal ikke ha så mange prosjekter, men ha tid til fag.
Overgangsplan: gjennomgått fra 7-8. klasse. Foreldre i 8.klasse opplevde overgangen positiv.
Barneskolen skal informere at foreldre har mulighet til innsyn av elevmappa dersom ønskelig.
LUS vil evaluere planen årlig.
Årsplan: Paula i samarbeid med FAU skal evaluere årshjulet for FAU.
BRY DEG : I henhold til BRY DEG oppfordres det til at det arrangeres 1 samling med elever og
foreldre 1 gang pr halvår.
Renovering av skolen: Arbeidet med renovering av skolen starter i februar 2016. Forventet å
stå klar i august 2016.

Evt:
-

Facebook gruppe for FAU kontakter. Alf oppretter.
Facebookgruppe for 8 B. Nina informerer. Deler saksliste i forkant av FAU møte hvor foreldre
kan komme med innspill.
Foreldre møte 2 ganger pr år? Hensikten med det er å ha tettere kontakt og samarbeid
mellom skole og foreldre. Nyplass barneskole starter med dette januar 2016. Kan ha «BRY
DEG» på agendaen. Mulighet for å ta opp saker tidlig. Paula skal sjekke dette ut med lærerne.

-

-

Tidligere foreldre/elev møte med utdanningsveileder : ønskes allerede nå til høsten. Paula
undersøker dette nærmere.
Røykekontrakt: Paula sjekker om alle klasser får dette.
Mobilfri skole: Tatt opp i SMU i fjor hvor det var enighet om prøveordning med å legge til
mobilfrie dager i høsthalvåret. Skal ikke bruke mobil i skoletiden/timene uten lærerens
tillatelse. Regler er skjerpet og bruker elevene aktiv mobilen i timene uten tillatelse, må
eleven levere den til læreren. Dette evalueres av elever/lærere/foresatte før jul.
Dataparty på BUEN : Alf informerer elevrådet om dette og elevrådet sprer videre
informasjon om dette.

Mvh Referent
Nina Kerim

Neste FAU møte er 4.november kl.18.00- 19.30.
Tema: Vinterball, «BRY DEG», evaluering av årshjul i FAU.
Dette gjelder som innkalling.

