Referat fra FAU møte 8 .oktober
Tilstede:
2a
2b
4a
5a
7a
7a
7b
7b
8
9
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10b
10b

Sigrid Skaarer Hjemmen
Tone Særvoll Kvammen
Therese Færgestad Svendsen
Therese Borgen
Siri Nilen
Bente Stuve Fredriksen
Jørgen Horgen
Hanne Aschem
Jon Arvid Dæhlin-Olsen
Ane Tjernæs
Lillian Watz
Anne Caspersen
Elin Gylder Rødø
Fredrik Kallum

Sak 1: Godkjenning av referatet fra forrige møte.

Sak 2: Marit orienterer om arbeidet på skolen.
Handlingsplanen til Kråkstad og Skotbu skole. Ligger på hjemmesidene til Kråkstad skole.
Fokusområder er :
 Ledelse
 Kvalitetsmiljø
 Samarbeidet mellom hjem og skole
 Språk
Pals inkluderes for å slippe for mange skjemaer.
Fokusområder i PALS er
 Respekt og åpenhet
 Kvalitet og raushet
 Bli skikkelig gode
I uke 41 og 42 har de jobbet med bevisstgjøring på skolen. Skolen mener de ser målbare resultater av
det arbeidet de har gjort.

Generell orientering fra Marit:
 Filming har kommet inn i ordensreglementet. Kun etter avtale med lærer og i
skolesammenheng.
 Skolen oppnår tilfredsstillende resultater på nasjonale prøver.
 Det blir gjennomført elevundersøkelser på 7. og 10. trinn. nå i høst.
 Skolen er i vekst og passerte i høst 300 elever.
 Det er fortsatt ikke nok interesse for fransk til at skolen skal gjennomføre franskundervisning.
Blir fortløpende vurdert hvis behovet melder seg.
 Julekonsert 12. desember
Sak 3:
 Sosial årsplan skal utarbeides på alle trinn. Viktig å huske på de voksnes rolle i det å skape
vennskap og godt sosialt miljø. Viktig teama som bør opp på hvert foreldremøte. Husk at vi
som foreldre har mulighet til å være med å påvirke innholdene i foreldremøtene.
 Vennegrupper skal gjennomføres til og med ut 4. klasse.
 Skolen ønsker tilbakemeldinger på hva vi ønsker å ta opp på foreldremøtene.
 Feedback fra 10. trinn er: klassemiljø, oppfølging av faglig driv.

Sak 4: Innspill fra foreldrene
-

Barn uten SFO får ikke komme inn å vente før det ringer inn. Forslag om at det er ok ved
mindre enn 10 minus grader. Sigrid snakker med SU.

-

Det har kommet inn innspill ang skolemelk. Bør skolen bestemme seg for at det ikke skal være
greit å tilby melk med sjokoladesmak? Holdningsspørsmål ved å venne barna til å drikke søt
drikke til lunsj. Det er foreldrene som bestemmer hva som skal tilbys av skolen. Anne og
Bente utarbeider spørreskjema.

-

En klasse ønsker at det arrangeres felles sommeravslutning. Tar det opp når det nærmer seg.

Sak 6 Digitalisering av klassekontaktpermen.
Bør kunne legges inn på hjemmesiden. Lettere å holde oppdatert og sikrer informasjonsflyten.
Jørgen og Tone tar saken med skolens IKT ansvarlig.

Sak 7 Valg
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
SU-representant

Sigrid Skaarer Hjemmen
Therese Borgen
Tone Særvoll Kvammen
?
Lillian Watz

Sekretær ble ikke valgt. Therese Borgen skrev referat, tas opp på neste møte med flere tilstede.
Neste møte blir tirsdag 26.november kl 19.00 på personalrommet.

