Møtereferat FAU møte 02.03.20
Referent:

Silje Therese Hettervik

Møtested:

Frakkagjerd Barneskole

Tilstede:

Astrid Nesse (2A), Ann Elin Strømø (leder 2B), Silje Therese Hettervik (2A), Heidi
Clinton (4A), Tove Stølsvik (4B), Elisabeth Innvær (5A), Gro Elin Våga (5B), Marit
Kallevik (6A), Birgit Strand (6B), Randi Rokstad Rolland (7.trinn)

Ikke tilstede

1. trinn, 3B

10 årsjubileet «Verden er vår!»
Forestillingen «Verden er vår!» ble en stor suksess! Alle elever, lærere og ansatte gjorde en strålende
jobb!
FAU stilte med vakter på arrangementet.
Under den siste forstillingen gav FAU blomster til rektor, Inger Kvamme, fra foreldre og elever på
Frakkagjerd Barneskole.

TKFU
Ordfører har bedt alle FAU i kommunen om å ta opp hva en konkret kan gjøre for ungdomsmiljøet på
kort og lang sikt. FAU kom med forskjellige innspill til tiltak på ungdomsskolen:
-

Lage en plan på overgangen, slik FAU FBS har etterspurt.
Gjennomgang av rutiner på det å melde ifra om hendelser. Blir dette fulgt opp på en bra
måte?
Ta seg av de som blir mobbet og de som mobber. Finne årsaker.
Tenke alternativ undervisning til de som trenger en litt annen skolehverdag enn bare
skolebenken. Dette kan begynne allerede på barneskolen.
Jobbe mot en kultur der foreldre kan komme på banen ved utfordringer som teksting, sosiale
medier osv. Kunne oppnå lav terskel for kontakt med foreldre til andre elever.
Gjøre noe med uteområdet på ungdomsskolen som oppfordrer til aktivitet. Engasjer elever
som kunne trengt alternativ undervisning til å være med å bidra for å minske hærverk ol.
Obligatoriske samlinger med tema, der en gjerne blander foreldre sammen med andre elever
enn sitt barn og har refleksjoner rundt temaet.
Felles aktiviteter tvers av trinn og klasser.
Ha med rektor på deler av FAU møtene fremover.
Forbedre overgangen fra barneskole til ungdomsskole der en for eksempel kan ha en slags
«teambuilding» rett før skoleslutt i 7.klasse. Eller en «fadderuke» i starten av året, der
Elevene blir tatt litt hånd om og vist rundt.

Atomhendelse øvelsen
Under øvelse på atomuhell skjedde det en utrolig stor svikt i systemet. FAU kommer til å be om en
utredning om hva som skjedde da 48 elever ble pålagt å ta jod tabletter.

Sponsor til 10 års jubileum:
Aksdal Tannklinikk hadde sagt seg villig til å sponse jubileumsforestillingen, mot at det skulle trykkes
logo på programheftet. Her skjedde det en glipp fra skolens side som resulterte at logo ikke kom
med.
I samråd med Aksdal tannklinikk har vi blitt enige om at summen som ble sponset, derfor går til FAU,
som da kommer til å bli brukt til felles formål til alle elever på skolen. Tusen takk igjen for bidrag!

