Referat FAU møte 16/2-2011
Tilstede:
Reidun Gangdal FAU leder
1 trinn Arild Lokna
2 trinn Kristine Saxegaard
3 trinn ikke møtt
4 trinn Sunniva Horgen
5 trinn ikke møtt
6 trinn ikke møtt

7 trinn Frank Nilsen
8 trinn Camilla Sand
9 trinn Lars Magnus Günther
9 trinn Cato Lindgren
10 trinn ikke møtt

(Meldt forfall: Hanne Michalsen, Anna Flugstad og Kethil Fredriksen)

09/11 Saker fra rektor
Rektor var forhindret i å møte, hun vil blant annet ta opp nasjonale prøver og
foreldreundersøkelse neste gang
10/11 Godkjenning av referat
Ingen innvendinger
11/11 Orientering fra SU
Referater fra SU legges på skolens nettsider. Nye referater vil bli sendt til FAU medlemmene,
til informasjon. Referat fra møtet 18/1-11 ble gjennomgått.
12/11 Trafikkgruppa
Gruppen foreslår å ha en kampanje ved skolen uke 9. Denne kampanjen vil vare i 3 dager og
FAU-/foreldrerepresentanter vil bistå med utdeling av informasjonsskriv. Oppfordringskriv
vedrørende trafikksikkerhetstiltak ved avlevering/henting av elever er også sendt som
ranselpost.
Gruppen jobber med ulike saker, bl.a belysning på parkeringsplass ved hallen. De jobber med
å få oversikt over tiltak som kan bedre trafikksikkerhet for elevene i skolesammenheng. FAU
vil ha trafikksikkerhet på agendaen jevnlig da dette er viktig å jobbe med.
13/11 Økonomi
Det er uttrykt bekymring rundt økonomien til kommunen og konsekvenser for skolen.
Mesteparten av budsjett går til lønninger, slik at det er lite/ingenting å kutte ned på uten at
det vil berøre lærerstillinger – noe som absolutt ikke er ønskelig. Det er observert at det er
høyere sykefravær blant lærerne, samt at det er færre søkere til lærerstillinger i kommunen
enn tidligere.
14/11 Foreldreundersøkelse 2011
Lav deltagelse i 2009 (ca 18%) og 2010 (ca 29%). FAU vil jobbe med å få ut informasjon til
foresatte om resultater og status etter tidligere undersøkelser, slik at foreldrene får et bedre

bilde før de skal besvare årets undersøkelse. Vi håper på høyere svarprosent ved 2011undersøkelsen. FAU skal jobbe med form på hvordan vi kan gi tilbakemelding på resultatene.
15/11 Orienteringer fra FAU
1) Skolegudstjenester. FAU gjennomgikk utkast til informasjonsskriv som omhandler dette
emnet, og som sendes til hjemmene. Denne saken er løftet til kommunenivå, og det vil
bli utarbeidet retningslinjer som skal på høring i alle skolekretsene. Foresatte vil bli
innkalt til foreldrerådsmøte når disse retningslinjene er klare.
2) Det vil bli utarbeidet en årsmelding fra FAU i stedet for halvårsrapport, da referatene gir
tilstrekkelig informasjon underveis.
3) Informasjon om FAU-arbeid til nye førsteklassinger, vil bli gjort av FAU leder på første
foreldremøte til 1 trinn.
4) Gjenglemt tøy/klær foreslås å gis til Fattighus eller andre organisasjoner.
Ski/skøyter er foreslått at kan gis til skolen som reserve (FAU sender skriv til foresatte)
FAU foreslår også at bøker som er i god stand kan gis skolen for gjenbruk/utlån. Dette
skal sjekkes videre med rektor.
16/11 Foreldrerepresentasjon i komiteer
1) 100-årsjubileet
Forslag om at Arne William Harestad (bestefar til en elev) kan representerer foreldrene i
komiteen for 100-årsjubileet for 1911-bygget ble mottatt med applaus.
2) ”Bry-deg-om”-komite
Er ikke organisert ennå, men tas opp på FAU-møte senere.
17/11 Informasjon til arbeidsperm og nettsider
Utdelt informasjon:
- Årshjul FAU
- skolens samarbeidspartnere
Reidun skal lage rutine/retningslinjer for av valg av foreldre-/FAU-representanter
18/11 Eventuelt
Artikkel i Aftenposten 14/2-11 ”De snilleste og strengeste ungdomskolene”. Kråkstad skole
ligger høyt i forhold til å vurdere strengt på karakterene. Hvilke vurderinger/rutiner ligger til
grunn for dette? Hvilke konsekvenser kan dette få for elevene. Fordeler/ulemper med å være
”streng”. FAU vil be om mer informasjon om dette fra rektor.
Neste FAU-møte ved Kråkstad skole er 7/4-2011

Referent Camilla Sand

