Møtereferat FAU 10 februar 2014.
Tilstede:
Navn
Annichen Bjørnstad
Tone Særvoll Kvammen
Jon Johansen
Therese Borgen
Atle Haug
Mervi Bremnes
Bente Stuve Fredriksen
Hanne Aschem
Ane Tjernes
Lillian Watz
Knut Røed
Anne Caspersen
Fredrik Kallum
Sigrid Skaarer Hjemmen

Klasse
1a
2
3
4a
5b
6a
7a
7b
8
9
10a
10a
10b
FAU-leder

*
Info fra Rektor.
Uke med Blå Skryt for ungdomstrinnet. Klassene er delt inn i grupper.
Idrett, Lars Monsen tur med 2 overnattinger, Kunst og film, matgruppe. Musikk dans
& drama.
*
Resultatet for nasjonale prøver i regning har kommet og Kråkstad var beste
skolen i Follo.
*
Dialogmøte med Politikere fra kommunen 1. april kl. 19.00 på lærerværelset.
Utvalgte elever og foreldre fra Skotbu og Kråkstad skole skal møte 3 politikere til
dialogmøte. Rektor hadde satt pris på om man kunne ta opp følgende saker.
1. Skolen begynner å bli for liten, 16 klasserom, men 18 klasser. Spesielt
småskolen som trenger mer plass.
2. Trafikkforhold- lys- skilt-vei
3. Vaktmesterordning, kommer kun ved behov. Ikke proaktivt vaktmesterarbeid
overhode for øyeblikket. Går ut over lærere/inspektør som må trå til.
*
PALS: Problem adferd konsekvens ved brudd på regler innenfor skolen, at alle
lærere og ansatte reagerer likt ved problem adferd.
*

Utfordring fra Rektor til FAU.
o Alle lærere og ansatte ønsker å reise på seminar til Estland høsten
2014. De reiser onsdag 5 november og utfordrer oss på å “drive”
skolen torsdag 6 november, med min. 2 voksne fra hver klasse. Fredag
7 nov. er plan dag.

*
Rektor informerte også om at de ser på anskaffelse av et system for varsling
av skole om at eleven ikke kommer på skolen den dagen.

Sigrid informerte:
*
Har sjekket i vedtektene omkring innkalling til foreldreråd og hyppigheten av
dette. Konklusjonen var at FAU kaller inn til foreldreråd etter behov.
*
Skolemelk
Anne og Bente har sett på innholdet i Tine melk og etter diverse diskusjon frem og
tilbake konkluderte FAU med følgende etter avstemming med 11 stemmer for:
Vi velger å legge til laktosefri melk til dagens melkeutvalg.
*
Foreldrenes rolle i forhold til Sosial årsplan og punkter vi ønsker at
klassekontaktene tar opp ved neste foreldremøte.
1-4 trinn, ta opp og diskutere barnebursdager og arrangement av disse, hvordan
passer vi på at ingen faller utenfor.
1-7 trinn, forslag til “nye” sosiale aktiviteter, eller hva er det av dagens som fungerer
bra.
Ungdomstrinnet, føler alle foreldre at de kan ta kontakt med alle dersom man ønsker
å drøfte eventuelle hendelser? Kjenner vi hverandre godt nok? Kan dette gjøres
annerledes eller bedre?
*
Sommerskole
Sigrid informerte om Sommerskole som hadde blitt arrangert av FAU på Langhus i
fjor sommer og loddet interessen for dette innad i FAU, ingen umiddelbare
aksjonsplaner, men skal avvente og se interessen fra de andre skolene i kommunen.
*

Dialogmøte og våre saker til politikerne:
1.
Trangt på Kråkstad skole, kommunens plan for skolen.
2.
Gangvei
3.
Vaktmesterordning for Kråkstad Skole

*
Eventuelt
Legge inn i malen for foreldremøte til 6 klasse, at det under foreldremøte på høsten
ved skolestart i 6 klasse skal velges inn representanter til 17 Mai komité.
*
FAU Leder
Sigrid trakk seg som FAU leder da hun har blitt skoleleder ved en annen skole.
Therese stepper opp som leder, Sigrid vil hjelpe til i kulissene frem til sommeren.
Annikken ble klappet inn som ny nestleder frem til sommeren.

