Referat - FAU møte Frakkagjerd barneskole 06.03.2018
Tidspunkt:

Mandag 06.03.18 kl 19.30

Tilstede:
Lene Romseland (1A), Bernt H. Olaussen (1B), Sveinung Soma (2A),
Ann Elin Strømø (leder – 2B), Thomas Økland (3A), Geir Stakkestad (3B) Vegar
Fagerland (4A), Geirmund Eikje (4B), Jane Havn Skrunes (5.trinn), Hanne Håland (6A),
Torleiv Fossum (6B) og Leif Johan Rokstad (7A)
Referent:

Geirmund Eikje

Saksnr Tittel
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Ansvar/oppfølging

Inndeling av 1. trinn
Rektor og sosiallærer informerte om prosessen rundt deling av
1. trinn høsten 2017 og at denne er evaluert i vinter. Samlet
sett er skolen fornøyd med inndelingen slik den ble til slutt,
men ser i ettertid at kommunikasjonen rundt prosessen var for
dårlig. Skoleadministrasjonen mener en klasseinndeling etter
den modellen som ble prøvd ut i fjor er vesentlig bedre enn det
som har vært gjort tidligere år, og ønsker derfor å fortsette med
dette også til neste skoleår. Det er p.t. innmeldt 32 elever til
skolestart høsten 2018, men skoleadministrasjonen var tydelig
på at denne modellen fint kan gjennomføres med inntil 40
elever. De vil ta lærdom av erfaringene de har gjort seg fra
høsten 2017, og vektla spesielt at det var uheldig å låse seg til
en klasseinndeling til høstferien slik som i fjor. Før skolestart vil
det våren 2018 bli overføringssamtaler med barnehager samt
invitasjon til skolebibliotek, familielæringsdag og førskoledag
hvor sosiallærer vil observere barna. Ved skolestart ser
skoleadministrasjonen for seg følgende:


Storgruppe med to kontaktlærere på 32 elever.



2-3 pedagoger og 1-2 assistenter til stede i alle
undervisningstimer.



Skjevdeling av gruppene etter aktivitet og behov. Plan
for dette vil bli presentert ved skolestart.



Trinnet vil sannsynligvis bli delt i to klasser, men skolen
setter ingen dato for klassedeling. Det vil bli tatt stilling
til dette når skolen har full oversikt over elevgruppen
faglig og sosialt.



Sosiallærer vil være involvert 2-3 timer i uken

Skolen har et stort ønske om å få til en god løsning mht.
klasseinndeling, både læringsmessig og psykososialt. Det er
krevende å se det store bildet, og det er derfor viktig å velge de
rette kontaktlærerne for å få et best mulig resultat. Det
planlegges å sette inn store ressurser på 1. trinn for å løse dette

på en tilfredsstillende måte. Det er enda ikke avklart hvilke
ressurser skolen får til neste skoleår, dette blir avgjort i april.
Skoleadministrasjonen vil legge vekt på en ryddig og tydelig
prosess frem til skolestart og har invitert foreldre til de nye 1.
klassingene til et foreldremøte neste uke. Videre
informasjonsflyt vil bli avklart på dette møtet.
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Informasjon om 17. mai
Ann Elin informerte om at hun var med på sist møte i 17. mai
komitèen. FAU skaffer «spioner» for å kåre den beste klassen i
toget. Videre informerte hun om at kontrakten med
Frakkagjerd Skolekorps nå er revidert.
Leder av 17. mai komitèen informerte om forberedelser til
arrangementet så langt og understreket at de har god kontroll.
Komitèen har sett på hva som har fungert bra og dårlig tidligere
år og lagt opp program og opplegg etter det. Kort oppsummert:


Kjøp av bord og stoler utgår som følge av
lagringskapasitet, det legges derfor opp til leie av bord i
år. FAU foreslo at det sjekkes opp i mulige alternative
lagringsplasser slik at vi kan kjøpe bord og stoler,
ungdomsskolen ble nevnt som en mulig lagringsplass.



Nye flagg anskaffes til flaggborg.



Pris sjekkes for anskaffelse av kaffikokere (tønner).



Kakeliste sendes ut til 5. og 7. trinn denne uka.



Apell ved to elever fra 7. trinn.



Ordføreren blir årets 17. mai taler.



4 stk iZettle blir kjøpt inn som betalingsløsning. Bruk av
Vipps ble diskutert, men det viser seg at dette kan by
på utfordringer siden FAU enn så lenge har en
kommunal konto. Geir sjekker retningslinjer i
kommunen i forhold til bruk av Vipps.



Planen er at kioskene ikke åpner før nasjonalsangen og
talen er ferdig, dette for å få flest mulig til å se på toget.
FAU ber klassekontaktene oppfordre foreldre og
besteforeldre til å se på toget.



Det leies inn lydutstyr for å få best mulig lyd. FAU
mener det burde vært leid inn kompetente folk som
kan tilpasse lydanlegget i hallen. Det skal i
utgangspunktet være et godt anlegg. Geir sjekker
muligheter med kommunen.



Dersom det blir fint vær ønsker 17. mai komitèen å
bruke bord og stoler fra skolen til å plassere mellom
arenaen og skolen.

Geir Stakkestad

Geir Stakkestad



Det legges opp til flere uteleker i år.



FAU oppfordret 17. mai komitèen til å ta kontakt med
ungdomsskolen for å få ungdomsskoleelever til å delta i
toget, evt. om skolen kan friste med avspasering for de
som deltar.



FAU ytret ønske om å få et kart over hvor de forskjellige
klassene / barnehagene skal møte og stå i toget. Kan
gjerne kombineres med kart over løype hvor toget skal
gå. Geir sjekker med kommunen i forhold til åpning av
bommer

Geir Stakkestad

FAU har nå et organisasjonsnummer som gjør at vi nå kan søke
om midler til uteområde etc. for skolens elever. FAU kan ha
dette i bakhodet når nye ting som skal kjøpes inn. Elevrådet
oppfordres til å komme med ønsker om hva de ønsker, de kan
også spille inn ønsker til «Barnas kommunestyre» som skal
være 12. april. Drikkefontene ute er tidligere ønsket av
elevrådet.
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Nettvettkurs
Det er ytret ønske fra foreldregruppa til 4. trinn å arrangere et
nettvettkurs før sommeren. Dette er også tidligere spilt inn av
T-KFU. Skolen har sagt at de kan betale for et slikt kurs (kr.
4500,-) så lenge foreldrene tar ansvar for planlegging og
gjennomføring, og at det blir et felles kurs fra 1. – 4 trinn.
Geirmund tar kontakt med Barnevakten v/Alexsis Lundh og ser
på mulige alternativer / datoer.
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Geirmund Eikje

Info fra tidligere saker
Det er nå besluttet at planleggingsdag flyttes fra 7. juni 2019 til
21. september 2018 pga. personalseminar som skal avholdes.
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Overgang barneskole-ungdomsskole
Under sist foreldremøtet i 6B kom det opp forslag om å
etablere en dialog mellom barneskolen og ungdomsskolen
angående prøvehyppighet på ungdomsskolen. På barneskolen
begynner man å "kjøre på" med et høyt antall prøver for å
forberede elevene på ungdomsskolen. Det er ulike synspunkt
på dette og det kunne nok vært bra å få til en dialog i stedet for
å stresse seg opp til å møte en «ungdomsskole-virkelighet» som
kanskje ikke trenger å være slik den er i dag.
Det ble ikke tid til å diskutere dette punktet, det flyttes derfor
til neste møte.
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Neste FAU møte er planlagt 23. april 2018

Ann Elin Strømø

