Referat FAU møte 11/1-2011
Tilstede:
Reidun Gangdal FAU leder
1 trinn Arild Lokna
2 trinn Kristine Saxegaard
3 trinn Wibeche Bakken
4 trinn ikke møtt
5 trinn ikke møtt
6 trinn Carina Chiarello

7 trinn Kethil Fredriksen
8 trinn Susanne Tøgard
8 trinn Anna Flugstad
9 trinn Lars Magnus Günther
9 trinn Cato Lindgren
10 trinn ikke møtt

01/11 Saker fra rektor
1.

”Bry-deg-om”-prosjekt
Rektor informerte om at skolen har drøftet tema om fattige barn i Norge, og at dette har
utviklet seg til at skolen ønsker å utvikle et slags ”bry-deg-om”-prosjekt sammen med
elevene. Forslaget er å velge ut et årlig formål, forslaget for 2011 er å fokusere på
innsamling/gaver til Fattighuset. Eksempelvis kan ungdomsskoleelevene bidra i forbindelse
med ”Blå skryt”, videre kan penger som samles inn i forbindelse med nissemarsjen benyttes.
Det vil være nye tiltak hvert år, kanskje neste kan være barnehjem i Estland, Romania el.
Skolen ønsker at det nedsettes en komité med elev, lærer og en forelder, slik at både skolen
og foreldre kan ha eierskap til prosjektet, og bidra til utvikling og gjennomføring.

2.

1911-bygget er 100 år i år!
Skolen mener dette bør markeres! I denne forbindelse ønsker skolen kontakt med en foresatt
eller besteforelder (en som har tilknytning til dette bygget, har gått på skole der selv el), som
kan bistå i arrangementskomiteen for markeringen, og gjerne også fortelle litt fra historien i
denne forbindelse.

3.

Gjennomgang av informasjonsskrivet ”Skolens og foreldrenes samarbeidspartnere”
Etter et møte i SU har rektor sammen med en lærer laget en oppstilling over skolens og
foreldrenes samarbeidspartnere, og hvordan brukerne kan benytte seg av disse. Utekontakt,
Hjelpern, Helsesøster på skolen, PPT, BUP Follo, barnevern og tannlegetjenesten. Summen
av disse er mange, og det betyr at det er mange støttespillere for skolen i ulike saker.

4.

Nasjonale prøver
Skolen er stort sett fornøyd, men håpet at 5. trinn skulle gjøre det noe bedre. Det er 1-2 barn
i snitt i hver klasse som har vært fritatt. Hun gjennomgikk en prøve, og opplyste om at nivået
er vanskelig, og at detet er en annen måte for barna å lese fagtekster på, enn hvordan man
har lest på småskoletrinnet. Dette kan være en faktor som påvirker resultatet. Skolen ser at
de må øve seg mer på å lese faktatekster og fagartikler, for å øve på dette i overgang
småskole og mellomtrinnet.
Lesing er satsningsområde i skolene i Ski kommune, rektor nevnte imidlertid at lesegrupper
måtte tas bort i forbindelse med budsjettkuttene i 2010. Foresatte og skolen bør sammen
løfte dette fem i en tilstandsrapport, slik at dette blir formidlet til politikere i kommunen.

02/11 Referatsaker fra FAU-møtet 23/11-10
FAU forsøker å gjennomføre at saksliste for FAU-møter blir lagt ut på skolens nettsider i
forkant av møtene.
Informasjon og referater fra FAU skal også legges her. Referat sendes FAU- leder for
gjennomgang og sendes ut for innspil ,- før det legges ut på nettet.
Kontaktliste for FAU-medlemmer og klassekontakter legges ut.
FAU-leder informerte om saker til SU møtet 18/1-11 (samme saker som tatt opp av rektor i
dette møtet).
Det skal utarbeides en plan for skole- og hjemsamarbeid (PALS, handlingsplaner av ulik art)
03/11 Gudstjenestesaken
Rektor har skriftlig beklaget manglende involvering av FAU i denne nevnte prosessen.
Som avtalt før jul, sendte FAU et brev til skolen v/rektor i begynnelsen av januar. Kopi av
dette ble også sendt kommunalsjefen for oppvekst. Han svarte pr mail til FAU. Rektor har
besvart brevet fra FAU. FAU fikk seg forelagt all denne kommunikasjonen i saken.
Det er foreslått fra kommunens side at ”det vil bli utarbeidet retningslinjer som skal gjelde
for alle skolene i Ski, vedrørende forhold omkring Juleavslutning og arrangementer i kirken i
denne forbindelse”. KFAU vil få forslag til høring, og ”skolen vil naturlig komme inn som en
høringsinstans”. Det betyr at FAU involverer Foreldrerådet i denne høringsprosessen, noe
FAU mener kan være en åpen fremdrift i denne saken. FAU ønsker at kommunen også
involverer elevene/elevrådene i høringsrunden.
FAU har ansvar for å representere foresatte i denne prosessen. FAU-leder lager forslag til et
infoskriv til foresatte om videre fremdrift av høringen og informasjon fra KFAU
Det vil bli utarbeidet en halvårsrapport fra arbeidet som FAU har gjort ved Kråkstad skole.
04/11 Trafikkgruppa
Har saker som skal jobbes med, men har ikke hatt møte til nå.
05/11 Arbeidsperm til foreldrekontaktene
Det ble utdelt en perm til hver klasse, som inneholder informasjon og rutiner for ulike
områder som kan berøre en klasse. Dette for å avhjelpe jobben til klassekontakten og for å
kvalitetssikre at informasjon og planer er tilgjengelige. Her er det årshjul for ulike møter og
arrangementer som er nyttig å ha kjennskap til.
06/11 Forslag /saker til oppdatert handlingsplan våren
Det skal foregå et kartleggingsarbeid i forbindelse med budsjettkutt ved skolen. Har
sykefraværet økt? System for avvik? Hvordan melde at det ikke er faglærer i undervisning
grunnet sykdom eller annet? Har skolen handlingsplaner som sikrer at det ikke er de samme
klassene som blir berørt, og at elevene får den undervisninger de har rett på?
07/11 Innmeldte saker
Ingen
08/11 Eventuelt
Renhold.
Hvilke rutiner foreligger dersom det ikke synes tilfredsstillende renhold. Kan foreldre selv

melde dette? Hvor kan man henvende seg? Hvem har ansvar for at dette blir ivaretatt? Kan
det utarbeides rutiner som viser når det er vasket, eller skal vaskes? Foreldre opplyser om at
elever har sagt at de ikke benytter toalett på skolen, da det er uhygienisk og grisete.
Medlem av KFAU på facebook
KFAU i Ski, har som mål å få 1000 medlemmer på facebook. Følgende nettadresser kan
benyttes for informasjon:
http://www.facebook.com/home.php#!/skikfau
http://skikfau.no/
Neste FAU-møte ved Kråkstad skole er 16/2-2011

Referent Camilla Sand

