FAU-møte torsdag 4.april 2013, kl 1900, personalrommet.
Tilstede: Bård N. Andersen, Sigrid S. Hjemmen (3.trinn), Marit Rismyhr,
1.trinn Tone Kvammen
2.trinn Jon Ansten Johansen
4.trinn Jessica Wilhelmsen
5.trinn Carina Chiarello
6.trinn Hanne Michalsen, Jørgen Horgen, Anders Børjesson
7.trinn Ane Tjernæs
8.trinn Lillian Watz
9.trinn Sigrid Nohr (referent)

1. Handlingsplan for skolene, SFO og barnehagene i Ski v/ Rismyhr.
Delte ut handlingsplanen, som også er å finne på nettet.

2. Kommunal forskrift; ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler (vedlagt) v/ Rismyhr.
Viser til vedlegg i møteinnkallelsen, finnes også på nettet. Ordensreglementet er
utgangpunktet og skolen må deretter finne konkrete begrunnelser/konsekvenser til hvert
punkt.
Apropos sykkel til skolen: foreldrene (ikke skolen) er ansvarlige for barnas bruk av sykkelhjelm
til og fra skolen.

3. Pals v/ Rismyhr.
Arbeider nå med problemadferd. Hva er mindre alvorlig? Eksempelvis at eleven ikke bryr seg
om/tar imot korrigering fra læreren. Hva er alvorlig? Eksempelvis slag, vold, trusler.
Utover våren skal personalet arbeide med sine tilbakemeldinger til elevene. Ros,
oppmuntring. Hvem får ros? Hvem får ikke ros? Skal drøftes blant personalet.
Gi tydelige beskjeder til elevene.

Elevmedvirkning. Hvordan få elevene mer interessert i sin egen skolehverdag? Til høsten
kommer et nytt valgfag: «Demokrati i praksis», settes igang avhengig av påmelding/interesse.

4. Dialogmøte med politikere 16.04 v/Rismyhr.
Skal fremme saker overfor politikerne:
-

Behov for sosiallærertjeneste i barneskolen, som tillegg til kontaktlærer. Trengs
tilskudd til det.

-

Trafikktiltak (ang busstopp og gangvei i Skotbu og trafikksikkerhetstiltakene ved
Kråkstad skole; se tidligere referater).

-

Skotbu skole begynner å bli for liten i forhold til økende elevtall. De kommer til å bli
uten gymsal, må elevene da evt bli kjørt til Kråkstad og ha gym der?

-

Gang- og sykkelvei Kråkstad- Skotbu.

-

Vaktmesterordningen. Behov for en større vaktmesterressurs i Ski.

5. Retningslinjer skoleturer v/Rismyhr.
Delte ut retningslinjer skoleturer, disse er også å finne på nettet.

6. Perm til foreldrekontaktene på hjemmesiden v/ Hjemmen.
Permene som foreligger skal gjennomgås for å velge ut hvilken informasjon som er relevant
til å ligge på nettet. Dette til info for både foreldrekontaktene og andre interesserte. Tone
Kvammen, Jørgen Horgen og Anders Børjesson skal ta den oppgaven, som bør være gjort før
skolestart til høsten. Kom gjerne med tips og idéer.

7. Evaluering av årets foreldremøter (tilbakemelding fra klassekontaktene) v/ Hjemmen.
Rismyhr ønsker tilbakemeldinger fra foreldremøtene om hva foreldrene synes om møtene,
hva de får ut av dem og hva de evt. skulle ta opp i tillegg/ i stedet. Ettersom det er få
avholdte foreldremøter så langt etter jul, utsettes dette.

8. «Foreldrenes forventninger til skolen» v/ Hjemmen.
Pga få avholdte foreldremøter, kom vi frem til at klassekontaktene skal formulere punktene
som oppsummerer foreldrenes innspill når dette diskuteres. Skriv konkret. Klassekontaktene
sender dette til Sigrid S. Hjemmen på e-post: shjemmen@gmail.com innen 1.mai.

9. 17.mai (17.mai-komiteens arbeid) v/ Andersen.
17.mai-komiteen sorterer i praksis under FAU. Det går akkurat rundt økonomisk. Får 1500,- i
tilskudd fra Ski kommune og har i tillegg kakelotteriet.
2.trinn har ansvar for lekene. 6. og 7.trinn er hovedkomiteen. Oppgaver delegeres og det blir
sendt ut skriv om hvem som skal gjøre hva. I år tar ikke korpset på seg å selge brus og pølser
(de er for få). Andre grupper/foreninger har fått forespørsel om å ta dette kiosksalget og det
blir i år delt mellom håndballgruppa og Polen- gruppa.

10. Diverse informasjon fra SU v/ Hjemmen.
Ang. vindu som dårlig, det er registrert og skal byttes ut.
SFO i Ski kommune har fått midler fra kulturskolen. Kråkstad SFO har sendt søknad om de kan
få besøk av lærere fra kulturskolen for å ha en forestilling her på skolen. Dette skal være for
alle barna, ikke bare for SFO.

11. Bruk av digitale medier. Temadag og foreldremøte tirsdag 23.april.
På dagen skal henholdsvis barneskolen og ungdomsskolen høre foredrag. Foreldrene
inviteres til å komme og høre på på kveldstid. Kommer ranselpost om dette. Tar opp bl.a.
trender og gode råd om kommunikasjon i hjemmet.

12. Eventuelt.
Tone Kvammen er ny kasserer.

