FAU møte 4.januar -16
1) Referatet fra FAU des -15 v/rektor
Kommentar fra sist referat. Rektorene fikk ikke mulighet til å endre ruten dette året. Derfor fikk
ikke FAU og/eller SU kommentere eller komme med innspill. Rektorene har levert inn klage på
dette til kommunen.
2) Trafikksikkerhet v/rektor
Skolen har fått 2 moduler og det er mange elever (barneskole-elever og ungdomsskole-elever)
som ferdes mellom Arenaen og barneskolen fra kl 08.00-08.30. Det kjører biler helt ned til de 2
modulene selv om det står et innkjøring forbudt skilt fra kl 07-17. Dette skaper uoversiktlige
situasjoner for elevene og trafikkbildet kan være farlig for de myke trafikantene. Nå har dette
problemet eskalert. Rektor er ofte ute på vakt om morgenene og det er foresatte som har blitt
stoppet hver dag i den siste tiden. Foreldrene unnskylder seg med at de har dårlig tid og må på
arbeid.
I slutten av november var det en alvorlig sak. HHK (håndballturnering) hadde et arrangement og
det var glatt ned bakken. Det kom en bil som gled ned bakken og det utartet seg slik at 2 elever
nesten ble påkjørt. Rektor har meldt inn avvik.
Rektor ønsker at FAU skal ta tak i denne saken. Hva kan gjøres? Rektor foreslår å skrive brev til
kommunen. Kanskje kontakte politi for bøtelegging, bom...
Det kommer stadig nye arrangementer i Sysco. Hvem står ansvarlig for trafikksituasjonen når
dette skjer?
Sysco må finne folk som kan organisere trafikk når det er arrangementer.
Utfordringen til skolen er å sikre elevene når de er på skolen. Hva gjør vi?
FAU-leder gjør følgende: Leder og FAU sender brev til kommunen. Dialog med Tysvær
bygdeblad for blest og publisering. Lærerne minner på forbud om å kjøre ned til modulene på
ukeplanene. Klassekontaktene skriver det på Facebook-sidene.
Rektor følger opp med avviksmeldinger.
Lærerne må minne elevene på: Elevene må gå på fortauet og ikke i veien.
3) Tilbakemelding på FLL forespørsel fra FAU v/rektor
Bakgrunn for FFL satsing?
Ble opprettet et eget styre og budsjett i 2009. Teknolab skulle være et eget fag, men det tok for
mange ressurser fra skolen. Dette ble derfor valgt bort. Skolen har derfor bestemt at 6.klasse skal
ha 2 t/u for å programmere. Planene var for 5.-7.klasse. 5.klasse skulle øves inn (programmering),
6.klasse er med på FLL og 7.klasse har for mye arbeid ellers innenfor de andre fagene.
FLL er delt inn i 3. Forskning, markedsføring og teknologi. Forskning og markedsføring gjøres i
skolen, mens teknologi gjøres på fritiden.
Forskning og markedsføring er knyttet opp til kompetansemålene. Tar utgangspunkt i læringsmål.
Noen arbeider i grupper med problemstillinger innenfor matematikk, naturfag eller fag som er
mest hensiktsmessig.
På hjemmesiden til FLL står det mer om dette. Lærerne bruker dette i sin planlegging av timene.

Elevene har ulik tilnærming i måloppnåelse når de blir satt i ulike grupper.
FAU har fått tilbakemelding at mange elever ikke opplever læring i denne perioden. Noen elever
er aktiv, mens andre er passive.
Hvor er den faglige evalueringen? Har skolen evaluert dette? Rektor sier at de alltid har
evaluering/oppsummering. De ser at de elevene som sliter i hverdagen har god utbytte av dette,
mens de andre elevene ikke får så godt utbytte.
Rektor forteller at skolen ikke har nok ressurser til å drifte dette med alle elevene.
FAU og rektor drøftet ulike problemstillinger rundt FLL. FAU spør seg om dette læringsutbyttet er
til det beste for elevene?
FAU-leder spør rektor om det kan komme en spørreundersøkelse til foresatte i 6.-7.klasse?
Rektor vil tenke på dette og FAU avventer svar fra rektor innen vinterferien.
4) Ordensreglementet v/rektor
Ordensreglementet er utformet og vedtatt av rektorgruppen i Tysvær kommune. Skolene i
kommunen skal utforme noen lokale tilpasninger. Personalet på Frakkagjerd skole har sammen
med rektor utformet et forslag. Dette gjelder følgende paragrafer:
*Fravær §7.4: 1.-2.klasse blir oppringt fra skolen fra 1.dag. Fravær skal legitimeres etter
1.fraværsdag.
*Bruk av mobiltelefon §7.5: Avslått i sekken. Uønsket bruk føres til inndragning. Kan hentes etter
endt skoledag.
*Bruk av datautstyr §7.6: Uetisk bruk fører til sanksjoner. Viser til "Reglement for IT-utstyr"
*Sykling §7.7: Sykkelprøven fortsettes. FAU støtter Trygg Trafikk sine anbefalinger om at
5.-7.klasse kan syk - men at foresatte tar denne avgjørelsen. FAU og skolen kan anbefale denne
anbefalingen utad til foresatte. Husk hjelm!
5) Resultater fra Nasjonale prøver
FAU ønsker resultater på nasjonale prøver. FAU ønsker presentasjon fra rektor. Hvordan er
utviklingen på 8.trinnet i forhold til 5.trinnet? Har administrasjonen på Frakkagjerd ungdomsskole
tilbakemeldt resultatene og analyser til Frakkagjerd barneskole? FAU-leder spør rektor om det er
mulig å få en oppdatering på disse resultatene.
6) Foreldresamtaler (utsatt til neste gang)
7) SFO. Årshjul, aktiviteter... (utsatt til neste gang)
Neste FAU møte er mandag 1.februar kl 19.30.
Referent: Monica Jensen

