FAU-møte 14.11.16
Tilstede: Inger Kvamme (rektor), Frode Hundsnes (undrevisningsinsinspektør/SFO-leder, Christina
Sveen-Sahl (inspektør), Bill Clinton, Trond Tindeland, Glenn Torger Vervik, Elisabeth Espeset
Hammøy, Leif Johan Rokstad, + 4stk.
Sak 1:
Fra ledelsen ble følgene lagt frem:
- Forslag om at klassekontaktene skal delta på møter mellom ledelsen og kontaktlærer en gang i
halvåret. FAU er positive til dette.
- Hva ønsker FAU å ha med i et årshjul? (sosiale aktiviteter, stort foreldremøte etc). Årshjulet skal
hjelpe til for at både skolen, elevene og foreldrene har litt forutsigbarhet og forventninger til
skoleåret.
- Jobbe med at alle elever, foreldre, lærere og ledelsen få lik og jevn info.
- Skolen hadde et sykefravær på 2,7% i 3.kvartal.

Sak 2:
Som følger av mye dårligere snitt enn forventet på nasjonaleprøver for fjorårets 5. Klassinger og
veldig mye fokus på årets nasjonaleprøver ble ledelsen spurt om hva de tenker var årsaken til
fjorårets resultat. Hvordan blir de elevene som fikk dårlig resultat i fjor fulgt opp.
Hva de gjør for at snittet skal bli bedre fremover.
Det ble også spurt om ledelsen har så mye fokus på nasjonaleprøver at enn glemmer litt lærerplanen.
- Ledelsen forteller at fjorårets 5. Klassinger blir fulgt opp både enkelt og gruppevis på tvers av
klassetrinnet. Ikke noe spesifikt om hva/hvordan de gjør det. De vil følge med og få resultatene fra
deres neste nasjonaleprøver på ungdomsskolen slik at vi vil få tilbakemelding på om innsatsen har
hjulpet.
- Det ble sagt at nasjonaleprøver er formulert på en måte som er uvant for elevene og at det er
tydelige geografiske forskjeller på elevenes resultater.
- Videre skal en vurdere læringen. Får elevene godt nok utbytte, heve kompetansen til elevene,
vurdere å blande klasser.
Sak 3:
- SFO leder informer om at de skal ha klare valg og forventninger til elevene på sfo.
- Det er mindre støy på sfo. Leken varer lengre og de voksne hjelper til for at leken skal vare lengre.
- SFO har fått et bedre ryktet.
- Det skal bli tilgang til Sysco arena på torsdager.
- Det er ønske om å starte med matlagings grupper. Matlaginggrruppe vil koste litt penger og vil
derfor kunne bli et tillegg per halvår. FAU er positive til det.
- Ny regler for oppsigelse av SFO. 3 måneder oppsigelse.

- FAU ønsker mer info om sykemeldinger og vikarbruk
- FAU har bestemt å ikke ha juletilstelning i år.
- Torill Kallevik informerte om TKFU. Det trengs en leder til denne gruppen. Ellers står dette organet i
fare for å bli nedlagt. Den viktigeste saken for tiden er hvordan ungdomskolen(e) i Tysvær skal bli
fremover.
Håper foreldrer engasjerer seg å sier sin mening om denne saken.
- Det er misnøye med at den nye sms tjenesten ikke gir kvittering på mottakelsen.

