Referat FAU-møte 28.05.13 på personallrommet

Tilstede: Bård N. Andersen, FAU-leder, Sigrid S. Hjemmen, FAU-leder (3. trinn). Marit Rismyhr, rektor
(tilstede deler av tiden).
1. trinn: Tone S. Kvammen
3. trinn: Camilla Sand
4. trinn: Jessica Wilhelmsen
5. trinn: Birgitte Stranna
6. trinn: Hanne Michaelsen, Anders Børjesson
7. trinn: Ane Tjernæs (referent)
8. trinn: Lillian Watz
9. trinn: Tom Rune Orset
10. trinn: Kjersti Frøysa, Tina Eilertsen.

1. Foreldrenes forventing til skolen ved Hjemmen
Det som gikk igjen i tilbakemeldingene fra klassene var hvordan skolen kommuniserer med
hjemmene, samt at skolen må kontakte hjemmene tidlig ved behov. Det var laget forslag til
foreldrenes forventinger til skolen inndelt etter tema: 1. Skole/hjem-samarbeid. 2. Undervisning og
klasseledelse. 3. Skoleledelse og leder. Diskusjon og noe endringer under disse punktene som til slutt
ble vedtatt. Dette kommer til å bli lagt inn i PALS-permen.
2. Trafikksituasjonen ved Hjemmen og Børjesson
Vanskelig å få gjennomslag hos teknisk sjef. Børjesson har forsøkt å få teknisk sjef med på å tegne
piler på parkeringsplassen hvilken vei man skal kjøre, men det virker vanskelig. Det skal være et nytt
møte med teknisk sjef. Innspill: gå til avisen for å få ting gjort? Fra dialogmøte med politikerne:
politikerne generelt enige, men de ønsket ikke å være involvert i selve gjennomføringen.
3. Elevundersøkelse ved Rismyhr
Det har vært avholdt elevundersøkelser på 7. og 10. trinn. De andre trinnene har elevundersøkelser
til høsten. 7. trinn: bra tilbakemeldinger. 10. trinn: noen har gått lei. Det er alltid en evaluering når
ett trinn slutter angående hva kan man lære på godt og vondt. Alle trinn er forskjellige. Generell
diskusjon og innspill om hvordan ulike trinn fungerer og hva man kan gjøre. Bla: skole har ansvar for
å sette inn tiltak der de ser ting ikke fungerer og foreldre har ansvar ift sosial handlingsplan.

4. Handlingsplan for skole, SFO og barnehagene i Ski ved Rismyhr
Det er laget en egen handlingsplan. Satsningsområder neste år vil være samarbeid hjem/skole, språk
og språkutvikling og klasseledelse. PALS vil bli implementert i handlingsplanen. Rismyhr presiserer at
ordforråd er svært viktig for skoleprestasjoner. Her kan foreldene også bidra, viktig å snakke mye
med barna sine for å utvikle ordforrådet.
5. PALS ved Rismyhr
PALS-planen vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Problemadferd skal registreres på itslearing på
hver enkelt elev. Kom opp spørsmål om foreldre kan melde avvik: foreldre kan ikke formelt melde
avvik (der har skolen interne prosedyrer), men foreldre kan melde fra til for eksempel kontaktlærer,
inspektør eller rektor ved behov.
6. Regler for uteaktiviteter ved Rismhyr
Det er laget regler for bla slåball og tilsynet ute. De som har tilsyn bruker gul vest og beveger seg
rundt og skal være aktive.
7. Info fra SU ved Hjemmen
Det har vært avholdt dialogmøte med politikerne: ad trafikksituasjon: se tidligere pkt. Også tatt opp
at det var ønskelig med sosiallærer på barnetrinnet.
Det har vært jobbet med PALS.
8. Tilbakemeldinger ad 17. mai-arrangementet ved Andersen
Fungerte bra å være inne. Litt lav lyd når barna sang. Skal det være stoler til eldre? Det er også mulig
å sitte på tribunen på siden. Det ble utsolgt for is.
9. FAU-arbeidet videre ved Hjemmen
Samarbeid hjem/skole. FAU skal være en kanal der foreldre kan ta opp saker. Sosial handlingsplan.
Det skal være en egen perm for klassekontaktene, mye av denne informasjonen skal legges ut på
hjemmesiden til skolen under FAU, det jobbes videre med dette. Representanter til KFAU og andre
verv vedtas til høsten.

