Referat fra FAU møte
Frakkagjerd Barneskole kl 19.30
29.01.2018

Agenda:
1. Nissemarsj Evaluering
Al i alt veldig fornøyd med gjennomføring av Nissemarsj. Mange som møtte opp på
arrangementet og positiv tilbakemelding.
Rektor har sagt at hun vil bidra til neste år. Lys til juletre har vaktmester tatt vare på så det kan
brukes igjen flere ganger. Ting som må på plass til neste år: Konferansier og PA anlegg slik at det
blir lettere å gi beskjeder.
2. Godkjenning av Vedtekter. (Godkjent)
FAU Leder v/ Ann Elin Strømø gikk igjennom vedtektene. Ingen kommentarer.
3. Grillhytte i skolegården
Frakkagjerd barneskole har fått en grillhytte av skolesjefen som skal komme i skolegården i løpet
av våren. Planen er å kunne bruke denne i undervisning når de har timene mat og helse.
4. Prosjekt bålhytte
Elevrådet satte i gang et prosjekt «bålhytte» i 2016. Skolen har fått en tomt i Andersen-Vika som
skal brukes til dette. Status så langt:
- Elevrådet fikk 17.000,- i Barnas kommunestyre i 2016
- Skolen samlet inn 48.000 på joggedagen i 2016
- Skolen fikk innvilget søknad i Gjensidige stiftelsen i 2017 på kr 67.000,- (Ble søkt om disse
pengene i samarbeid med Høgahaug Velforening)
Nå mangler det ca 60.000 til prosjektet. Skolen har søkt tilskudd fra andre steder også men nå
jobbes det for øyeblikket med byggeløyver.
5. Fysisk skolemiljø
Skolen har to moduler, en satt opp i 2012 og en satt opp i 2014. Det har vært mye klager på
luftkvaliteten / lyd fra ventilasjon i modul 2012. Det har vært foretatt målinger for å kontrollere
dette flere ganger, sist i desember 1017. Målingene av luft viser ingen avvik.
Ventilasjonsanlegget har blitt utbedret med montering av ulike ting som skal hindre støy. Det
skal også monteres «deksel» over termostat på panelovner slik at disse holder en jevn
temperatur. Det skal tas flere målinger i løpet av våren. Rapporten skal gjennomgås med elever
og foresatte på 7. trinn våren 2017.
6. Elevundersøkelsen 2017
Elevundersøkelsen tas en gang pr år på 5 – 7 trinn. Denne undersøkelsen er på hovedområdene:
Mestring, motivasjon, læringsmiljø og vurdering. Den viser en positiv utvikling av noen
hovedområder (2010 – 2017)
7. Foreldreundersøkelsen

Alle er utrolig fornøyd med svarprosenten i år som var på hele 80%. 1. klasse vant konkurransen
om flest mulig svar på klassetrinn med hele 100 %. De mottar en premie på kr 2.000,- fra FAU.
FAU leder Ann Elin Strømø tar kontakt med rektor om hun kan overlevere sjekken til 1. trinn på
vegne av FAU. Trond Tindeland får tak i sjekk.
8. Endring av skoleskyss.
Skoledagen for de minste elevene må endres fra neste skoleår pga. at da vil det kun bli en
midtskyss i uka. Dette ble informert om på møte i samarbeidsutvalget og for de representanter
fra FAU som var tilstede på dette møte mener at det virker som at skolen har jobbet med å finne
en best mulig skolehverdag. Elevene får 3 dager til 14.10 ila. Uka, samt en dag slutt kl 12.00 og
en dag 10.50. Dette var ikke ønskelig for noen men pedagogene vil legge til rette for praktisk
undervisning i siste time på disse lange dagene. Endringene trer i kraft ved skolestart høsten
2018. Reaksjoner på dette er at foreldre kan oppleve at de blir tvungen til å kjøpe SFO plass. FAU
vil sjekke opp mulighetene for oppsettet til SFO. Kan man legge til rette for at foreldre kan kjøpe
SFO plass kun de lange dagene (onsdag- fredag)? FAU mener saken skal tas opp i TKFU. Hva er
praksis på de andre skolene? Er det bare Frakkagjerd barneskole som får endring til høsten?
9.Flytting av planleggingsdag
Det ble nevnt at Frakkagjerd Barneskole vil flytte en planleggingsdag (7.6.18) til fredag 21.9.18
pga. personalseminar som skal avholdes. Det er også allerede satt opp en planleggingsdag
mandag 24.9.18.
10. Kommunal Trafikksikringsplan
Ingen direkte kommentarer ifm. denne på møtet. Thomas Skjelde Økland ser på saken for FAU
på Frakkagjerd barneskole.
11. Korpset
Korpset ville reforhandle avtalen. FAU stiller seg positiv til å skrive kontrakt for 3 nye år til
korpset. Noen kommentarer ifm. formulering i kontrakten. Leder FAU Anne Elin Strømø
redigerer kontrakten og skriver under på vegne av FAU.
12. 17 mai komitè
Leder FAU skal delta på 17 mai komitè møte. Har kommet spm. ifm. innkjøp til bord og stoler
ifm. 17 mai. FAU sjekker opp med vaktmester på skolen ifm. hvor mye FAU har pr. dags dato
samt om vi har plass til oppbevaring av noe mer.
13. Årshjul
Nettvett kurs til høsten (dette har rektor lovet)
Nissemarsj
Stor foreldremøte
Refleksdemonstrasjon for 1. klasse. (innspill fra rektor)
14. Skolefotografering
FAU ble enig om at vi bestiller skolefotografering av Foto Norden. FAU leder sender mail og
rektor bestiller.
15.Gleding – det motsatte av mobbing
Rektor har sendt forespørsel til FAU om det hadde vært en idè å samarbeide med skolen for å få
Siri Abrahamsen til skolen. Siri formidler budskapet Gleding – det motsatte av mobbing. Dette er

en «pakke» som inneholder foredrag for alle barna 30-45 min, workshop eller foredrag for hele
personalet 1-2 timer, foreldreforedrag på kvelden 1-1,5 time samt bøker, plakater ol. FAU stiller
seg positiv til et slikt samarbeid. Tar kontakt med rektor for å høre på hva rektor ser for seg i pris.
Neste FAU møte vil bli 5. mars 2018.

Jane Havn Skrunes
Referent.

