Referat FAU møte 02.05.16
1. Orientering v/ rektor Inger Kvamme:
a) FIRST LEGO LEAGUE – evaluering.
Rektor kom med forslag til forbedringer. Legger opp til mer strukturert
timeplan. Definerer timer og fag. Mer voksenoppfølging av elever. Infomøte
til foresatte i 5. klasse, neste års 6. klasse den 03.05.16 og nytt foreldremøte
ved skolestart til høsten. Det ble videre drøftet med rektor at 6. trinn har
ansvar for gjennomføring av 17. mai arrg. og at det for noen foresatte
oppleves som mye frivillig arbeid på dette trinnet.
b) Læringsresultat.
Skolen hadde gode resultater på nasjonale prøver i 2013/14. De siste to årene
har utregningsmåten på nasjonale prøver endret seg. Vi har derfor bare tall
som kan sammenlignes fra de to siste årene. Rektor melder om svake
resultater inneværende år. Det var en nedgang i alle fagene og forholdsvis
mange på nederste mestringsnivå sammenlignet med fylket og landet ellers.
Rektor informerer om at de har intensivert oppfølging av elevgruppen. Skolen
har etablert rutiner for oppfølging av resultatene sammen med hele
personalet. De beste resultatene ligger i regning. Skolen har størst
utfordringer på resultatene i engelsk.
c) Elevundersøkelsen.
5. – 7. trinn tar undersøkelsen. Skolen ligger på rødt (nederste nivå) på
arbeidsro. Trygt miljø og vurdering for læring ligger på grønt (øverste nivå).
Skolen har nå fokus på klasseledelse for å få mer arbeidsro og et tryggere
arbeidsmiljø for elevene.
d) Foreldreundersøkelsen
35 % deltagelse. FAU og rektor ønsker sterkt å få opp deltakerprosenten og
oppfordrer foreldregruppen til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Den
sendes ut i februar.
2. Storforeldremøte - Innspill fra rektor.
Frivillige org sliter med at få engasjerer seg og mange aktiviteter står i fare for å måtte
legge ned. Kan FAU kalle inn til et storforeldremøte for å få opp engasjementet? FAU
mener at dette ikke er vår oppgave. Hver organisasjon må sørge for å være attraktive
og utfordre de foreldrene som har barn på de ulike aktivitetene. Dersom en ønsker et
storforeldremøte ang læringsmiljø eller læringsutbytte, så er vi positive til det.
3. Skoleskyss til og fra Høie. Foresatte har tatt opp uaktsom kjøring. FAU gir beskjed
om at foresatte melder pr. mail med dato, kl. slett og behov for tilbakemelding til
rektor.

