Referat fra FAU-møte 20.11.2014

Tilstede: Therese Borgen, Anna Eklöf-Flugstad, Mina Mjærum Johansen, Annichen Bjørnstad, Birgitte
Landrø, Linn Florin, Susanne Haukelisæter, Bente Fredriksen, Mrivi Bremnes, Lone Mette Gamme,
Wibeke Bakken

1. Informasjon fra rektor Marit
- Takk til foreldre for at de tok undervisningen da personal på skolen reiste på studietur til
Estland ligger på It`s learning. Personalet satte veldig pris på at de fikk muligheten til å
reise på en slik tur.
- Foreldreundersøkelse diskuteres på rektormøte . Det skal bli klare instruksjoner i hvem
som skal svare og for hvor mange barn man skal svare. Foreldre oppfordres til å svare, da
det er et viktig hjelpemiddel for hva som kan jobbes videre med. Det blir premie til den
klassen som har størst svarsprosent.
- Kråkstad skole har økt fokus og satsing på lesing. Det gjelder lesing i alle fag og gjelder 110. trinn. Viktig å lære lesestrategier og det å lese på forskjellige måter i forskjellige fag.
- Trivselslederprogrammet er igang. Elever skal på kurs januar. Inspektør Ragnhild Saxebøl
har lederansvar for programmet. En lærer er også klar til å bli med. Både barneskolen og
ungdomskolen blir med i opplegget. Det skal bli en høytidelig åpning når det starter i vår.
- Mange skoler i Ski har en foreldredugnad for å ordne på utemiljø i forkant av 17. mai.
Rektor oppfordrer FAU til å stille opp på dette. Det blir avgjort at dato for dette skal
settes opp så snart som mulig og det blir tatt opp på neste møte.
- TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko) er et tiltaksprogram som brukes i bl a Ski kommune.
Det er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for foreldre som har behov for
veiledning i hvordan gi gode beskjeder, grensesetting mm. Familiens hus har skolert
personal i skoler til åbli veiledere. På Kråkstad skole er nå Hilde Endsjø veileder. Skolen
skriver om dette og legger ut på It`s learning/hjemmeside.
- Skolen har nå 325 elever. Det ligger an til 25 barn i 1. trinn neste år.
2. Referat fra forrige møte ble gjennomgått. Mai Britt Rådim var ikke oppført som tilstede, men
var her i følge Mina.
Tidpunkter for resterende møter dette skoleår skal komme på neste referat.
Føre fravær, bruk av It`s learning og etterlysning av It`s learning for dummies blir fulgt opp av
Therese som kontakter skolen og etterspør tydeligere veiledning. Det er tydelig at det er
forskjell på hvordan lærere bruker dette, og det medfører noe forvirring hos foreldre.

3. Voksenrollen
FAU/skole legger ut info om trivsellederrollen og at det er et tiltak som kan forebygge
mobbing/ensomhet ved å legge tilrette for større inkludering. Det er viktig at foreldre
framsnakker tiltaket. Therese skriver info om dette og samkjører info med skolen.

Halloween er en arena, på lik linje med bursdager, hvor det er viktig at vi foreldre er tydelige
voksne som kan veilede og legge til rette for at alle blir inkludert i det som skjer. Vi skal ha
fortsatt fokus på foreldremøter på det med vennskap og tilrettelegging for at ingen skal være
utenfor fellesskapet. Forslag om å legge det med Halloween inn i det som skal tas opp på
foreldremøter.

4. Trafikksikkerhet
Vi bør anbefale foreldre på foreldremøter om la barna gå/sykle i størst mulig utstrekning til
og fra skole og fritidsaktiviter. Det er trangt og farlig på parkeringen på morgen og
ettermiddag.
Therese sjekker med skolen om de har en representant i plangruppen for
barnehageutbyggnad med tanke på trafikksituasjonen. Fau ønsker å se planer for
trafikksikkerthet med tanke på belysning, fortau mm.
Brev til kommunalteknikk vedr forslag til tiltak for trafikksikkerhet ble sendt i 2012. Therese
etterspør svar på dette.
Mina foreslår å ta dette med trafikksikkerhet opp med lokale politikere. Vi avvakter litt å ser
om vi har fått noen svar på tidligere sendt brev før vi fordeler oppgaver.
Linn sjekker vedr manglende belysning på parkeringsplassen og spør hvem i kommunen som
har ansvar for at det er i orden.
5. Neste møte blir i januar en gang. Innkalling kommer.

Referent
Anna Eklöf-Flugstad

