Referat fra FAU-møte 26/11-13
Tilstede: (13 stk)
Annichen Bjørnstad 1A, Jon Ansten Johansen 3.kl, Tone Særvoll Kvammen 2A, Mervi bremnes 6A,
Elin Gylder Rødø 10B, Bente Stuve Fredriksen 7A, Jørgen Horgen 7A, Hanne Ashem 7B, Lotte
Mette Gamme 4B, Therese Færgestad Svendsen 2B, Ane L. Tjernes 8.kl, Anne Caspersen 10A,
Sigrid Skaarer Hjemmen(leder).
Sak 1:
Godkjenning av referat fra forrige møte.
Ingen kommentarer.
Sak 2:
Sekretær for møte Therese F. Svendsen
Sak 3:
Info fra rektor Marit Rismyr:
Resultatet for nasjonale prøver er klart og ligger ute.
Kråkstad skole er gjennomgående midt på treet på 5.trinn. Dette begrunnes med at læring og det å
motta læring er en prosess som gjerne tar 4 år(de 4 første trinnene).
På de nasjonale prøvene ved 8.trinn er Kråkstad skole gjerne best i Follo.
Vidre vil de jobbe mer for å forbedre resultater for «mellomgruppen» de ser (de som hverken er best
eller dårligst).
Ordensregler:
Det er utviklet en ny paragraf om sykling og bruk av sykkelhjelm.
I skiletiden må alle elevene bruke hjelm når sykkelen skal brukes, utfordringen er på skoleveien og
etter skoletid. Dette er foreldrenes ansvar og spørsmålet er om det bør ha en konsekvens å ikke
følge denne regelen og evt hva bør konsekvensen være? Dette blir drøftet i SU.
Elevundersøkelse:
5-10kl.trinn utfører en elevundersøkelse som omhandler klassemiljø, læremiljø og lærer-elev, elevlærer-kommunikasjon. Hvert trinn får resultatene og jobber med dette. I tillegg blir resultatene tatt
opp i de respetive elevrådene.
Julegudstjensete:
9.12 vil det bli julegudstjeneste. Hver klasse må ha minst 1 forelderrepresentant som følger klassen
til og fra denne. Leveres Marit Rismyr snarest.
Statsbudsjett:
Kulturtimen blir borte høsten 2014.
Frukt og grønt blir borte høsten 2014.

Sak 4:
Vedtektene for Kråkstad FAU.
FAU styret ønskes valgt for 2 år av gangen.(endret fra skal til ønskes)

Endrer hyppighet av møter fra 1 g gang pr. mnd til 2 ganger pr. semester.
Alle FAU-møtereferater gjøres offentlig.(endret fra bør til skal)
FAU mener det holder med årsmøte for Foreldreråd ved behov, ikke årlig slik som det står i
vedtektene. Sigrid(leder) sjekker om dette er ok, og har fullmakt til å «reversere» endringen som ble
gjort på møtet.
Vedtektene blir lagt ut på Kråkstad skole sine sider når de er klare.

Sak 5:
Digitalisering av klassekontaktperm.
Klassekontaktperm ligger nå på Kråkstad skole sine sider på nett.
Det ble diskutert noen endringer og tydliggjøring av fanene til FAU, slik at det blir enkelt å finne
informasjon man leter etter (referat og vedtekter).
FAU styret m/navn og mail-adr. bør være enkelt å finne under FAU sine sider.

Sak 6:
Fraværsproblematikk. En sak for FAU?
Dette gjelder både fravær ved sykdom og permisjon.
Det kom fram på møtet at dette helt klart er en sak FAU bør engasjeres i. FAU repr. bør ta dette opp
på foreldremøte i samarbeid med lærer. Vi ønsker samtidig å få mer informasjon fra rektor/lærere
om dette før vi tar det opp.

Evt:
17.mai komite:
6 og 7 klasse har ansvaret, og det bør være 4 foreldre fra hvert klassetrinn som sitter i denne.
Foredrag/kveldskurs:
Det ble fremmet ønske om å arrangere et kveldskurs/foredrag for foreldrene. Vi skal tenke på og
komme med forslag om evt tema, da det er økonomi i FAU til å gjennomføre noe slikt.
Felles sommeravslutning:
Ønsket er bragt vidrere til Marit Rismyr, og hun skulle ta det vidrere med lærergruppen.
Glassgangen:
Glassgangen er åpen tidlig om morgenen for de barna som tar buss og fryser!
Trafikksikkerhet:
Sak om fortau mellom hallen og barnehagen skal opp i formannskapet. Jon «purrer» på dette.

