Referat FAU møte 13.03.2012
Tilstede:
1.trinn: Kine Berntsen
2. trinn: Arild Lokna
3. trinn: Jessica Wilhelmsen
4. trinn:
5. trinn: Anders Børjesson
Gro Eiesland
6. trinn: Anne Kallum
7. trinn:
8. trinn: Sigrid Nohr
Lene Farberg
Tom Rune Orset
9. trinn: Anna Ekløf-Flugstad
10. trinn: Cato Lindgren
Rektor Marit Rismyhr og Frode Gabrielsen

Agenda:
1. Valg av leder FAU
2. Gjennomgang av PALS så langt
3. Vikarbruk i skolen
4. Tiltaksplan for sosial inkludering
5. Praktiske saker
6. Eventuelt

Saker og referat:
1. Valg av leder FAU
Det var dessverre ingen som meldte seg som FAU leder på møte. Ny leder må være på plass
fra høsten av. Det var forslag om valgkomite, men det ble foreløpig lagt på is. Oppfordrer til å
spre ordet om at vi trenger en ny leder, samt at dette kan vi gjøre på foreldremøte også.
17. april er det dialogmøte med kommunen og Cato meldte seg til å stille på dette møte.
Det er viktig at det blir valgt nye klassekontakter før sommeren.
Neste FAU møte er 3.mai og det er Marit som da innkaller til dette møte.

2. PALS
Det jobbes videre med skjemaet «Forventet adferd på skolen» og dette er snart ferdig.
Det er punkter på skjemaet om må konkretiseres da det er stor forskjeller på en 1. klassing til
en på ungdomstrinnet.
Det har blitt jobbet med å gi tydelige og gode beskjeder, positive tilbakemeldinger, ros og
belønning. Spør gjerne eleven om de har mottatt noen positive tilbakemeldinger ☺.

Det jobbes nå videre med konsekvenser hvis man bryter forventet adferd.
Pals er et verktøy både for lærere og elever. Etter 3 år blir prosjektet evaluert.

3. Vikarbruk
Rådmannen har svart på brev ang vikarbruk.
Det blir alltid satt inn vikar i klasse ved sykdom. I nødstilfeller så kan det skje at en klasse blir
satt i gang og så må klare seg alene. Dette skjer selvfølgelig ikke på de minste trinnene.
Det ble diskutert om det var noen mulighet for vikarpool, men det viser seg nok å være
vanskelig. Hvorfor er bemanningen så dårlig? – det er bevilget for lite penger.
Kan vi som foreldre ta ansvar her? For å få mer penger?
Marit vil gjerne ha konkrete eksempler på situasjoner som oppstår når det gjelder vikarbruk
som vi stiller spørsmål til.

4. Tiltaksplan
Alle punktene ble gjennomgått. Noen punkter må konkretiseres.
- Mellomtrinnet trenger flere aktiviteter.
- Spesielt viktig med overgang fra Skotbu til Kråkstad og alle berørte elever ved deling.
- Hvorfor får ikke elevene på Skotbu like mange svømmetimer som Kråkstad? Ja vi vet at
transport koster, men har ikke de samme krav som Kråkstad. Dette må undersøkes!

5. Praktiske saker
*Vasking, dette blir nå sjekket opp hver dag. Marit sjekker opp at låsene på toalettene
fungerer optimalt slik at elever kan være trygg på at dette fungerer.
Forslag om å henge opp egne kjøreregler for orden på toalettene, dette er vel noe som PALS
kan ta med i «forventet adferd».
* Vannet på skolen er ikke dårlig, men man er nødt til å la det renne en stund slik at det blir
kaldt. Dette kan lærere gjøre i klasserommene på starten av dagen. Fint hvis lærer også kan
oppfordre til å fylle opp en flaske med vann i starten av timen.
(Det har vært dispenser på skolen tidligere men det fungerte dårlig).
* Generelle regler sosiale medier. I ordensreglementet står dette helt klart. Blir det praktisert
lik reaksjon ved brudd på mobilbruk? (Dette ligger vel også under forventet adferd!)
* It’s learning; På foreldrebrukeren kan vi se fravær, orden og oppførsel, men da må man gå
inn på hvert fag og dette oppfattes som tungvint. Kan man klare å gjøre dette enklere? Det
ble etterlyst en standard å legge ut informasjon på ved at alle lærere gjør dette likt. Dette vil
bli jobbet videre med.
Referent

