Referat fra FAU-møtet onsdag 15.01.2014
Til stede: Linda Risanger, Vanja Osmundsen, Kjell Arne Sætre, Harriet Ramstad Hove,
Jack Arild Andersen, Iren Hjelmervik Olden, Silje Larsen Olden, Kjersti Jacobsen
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2.

3.
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17. Mai og bruk av
Sysco arena.
Skole og FAU må
søke styret om
avtale.

Valg av
klassekontakter.
Prosedyre er klar
til utdeling.
Arrangement på
kveldstid
Lærerne er
positive. De ønsker
rammer/
forventningsavklaring fra FAU.

Teknolab.
Referat fra
styremøtet.
Lærerne er
positive. Teknolab i
SFO er alt igang!

Konklusjon/vedtak
Det finnnes ingen klausul for hvor mye skolen
kan bruke arenaen. Styrelederen i Sysco
arena er positiv til en avtale rundt 17.mai,
men det må søkes om dette. Rektor og Fau –
leder har skrevet en søknad.
Skolen skal ha fortrinn til arenaen i
skoletiden, og en prøver å legge opp til at
gymtimene ikke legges på fredager, pga av
arrangement i helgene. Likevel opplever en at
en del gymtimer går ut. Skolen har meldt fra
til skolesjefen om at dette ikke er
tilfredsstillende.
Linda har skrevet et forslag.
FAU skal vurdere dette forslaget

Skolen er positive til arrangement, men
påpeker at man ikke kan ha et stort
arrangement med forestilling hvert år. FAU
ønsker et arrangement som er felles for hele
skolen. Det trenger ikke nødvendigvis være
en stor forestilling for hele skolen, men like
gjerne en ettermiddag der elevene viser
fram elevarbeid (kunstutstillinger, stands,
arbeid i klasserom osv.) Det kan gjerne være
et felles tema.
FAU mener at det er greit med avspasering
når foreldrene får vite om dette i god tid.
Det beste er om avspasering er med i
skoleruta.
Både 6. og 7.klasse har fått presentert
arbeidet sitt på skolen, og det har ført til
positiv innstilling blant foreldre og barn.
May Britt har tatt over som teknolablærer
på skolen, og har teknolab på kuturverksted
for 5. – 7.klasse. Man skal prøve å få til en
stasjon på kulturverksted for de yngste til
høsten. May Britt får timer til å gå inn i
klassene og hjelpe til med programmering.
Monica Eikeskog og Lillian Vikra har startet
opp med teknolab på SFO (2. og 3.klasse - to

Ansvarlig/tid
Linda og Vanja

FAU

grupper)

5.

Foreldreundersøkelsen.
Info og
tiltaksdrøfting

6.

Nasjonale prøver
Presentasjon av
resultater
Midtveismøte i
referansegruppa
for regulering av
Frakkagjerd
sentrum" 23.1.14
Hvordan kan en
planlegge
Frakkagjerd best
mulig for
fremtiden? Hva vil
FAU gå inn for på
dette møtet.

7.

8.

10.

Foreldremøte om
nettvett
Evt.

Dersom man skal få til åpen teknolab på
kveldstid, er man avhengig av å få med
engasjerte foreldre.
Det er viktig med informasjon på
foreldremøtene.
46,28 % har svart. Linda gjennomgikk
undersøkelsen.
Mye positivt, men en del å ta tak i på SFO.

Linda

Veldig gode resultater på 5.trinn
og også gode resultater for 8.trinn.
Våre representanter skal si noe om
Frakkagjerd sentrum, sprengt skole og
flytting av skolegrenser.
Når det gjelder utbygging av skolen, vil vi
påpeke at den kommunale planen ikke blir
fulgt. Plassen på skolen er ikke
tilfredsstillende.

Iren og Vanja
går på møtet.

FAU vil også jobbe mot politikerne, og skrive
et brev. Det har vært snakk om å flytte
skolegrensene, noe mange foreldre reagerer
på. Dersom skolegrensene skal flyttes, er
det trolig de elevene som i dag har tryggest
skolevei som blir flyttet. Sett fra skolens
side, vil det heller ikke være hensiktsmessig
dersom det blir flyttet trinn (1. – 4. el. 5. –
7.) Det vil bli for «snevert» i forhold til
pedagogisk personale og fagmiljø. Elevtallet
vil bli for lavt. Når Førre i tillegg sier at de
bare har kapasitet til 100 elever, vil en bare
forflytte problemet.
Alexis Lund fra Barnevakten kan stille på
storforeldremøte. Han vil holde foredraget
«Vett på nett» onsdag 5.mars.
Skolegudstjeneste.
Buss koster mye, 14 000,- hver gang. Skolen
ønsker heller å invitere foreldre og barn til
skolegudstjeneste før jul på kveldstid, og
tenker at dette blir en del av en
avspaseringsdag. Det vil også være et
alternativt opplegg på skolen. FAU stiller seg
positive til dette forslaget. Her er det mye
penger å spare.

FAU skriver
brev til
politikerne.
Jack Arild tar
initiativ til
dette.

