Referat FAU-møte 26. februar 2015

Trivselsprogrammet:
Hilde Clausen Endsjø er ansvarlig for trivselsprogrammet sammen med trivselsledere (TL) fra
mellomtrinnet. Klassene har selv valgt frem trivselsledere (TL) fra klassen. Det er totalt 30
trivselsledere fra 4-7. klasse. Mandag 2. mars (uke 10 og 11) starter de med opplegget i
storefri. Offisiell start er om 2 uker. Du kan lese mer om trivselsledere på
www.trivselsleder.no. Med trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4-7. trinn
til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Dette foregår for det meste ute.
2 elever/Trivselsledere(TL) fra 6- klasse demonstrerte for FAU- representantene en lek med
ball, «nikk eller fang».
Nye Kråkstad barnehage:
Prosjektleder Sandra kom fra Ski kommune for å svare på spørsmål og fortelle om bygging av
nye Kråkstad barnehage som starter opp i slutten av april 2015. Hun forteller at
anleggstrafikken vil være i Kråkstadveien og Parkbakken, og at skolen vil være lite påvirket
av anleggstrafikken. Det skal sikres med gjerde rundt hele området. På tegningen vi får utdelt
viser det at gjerdet skal gå rundt hele Kråkstad barnehage og at parkering foran gammel
barnehage blir borte.
FAU-representanter sier til prosjektleder Sandra, at parkering blir borte foran barnehage
bekymrer, og dette fordi Skolebakken allerede er en smal vei fra Kråkstadveien og frem til
skolen, at det verken er fortau her og heller er dårlig plass til at to biler skal møtes.
Prosjektleder Sandra sier at hun skal ta dette opp med entreprenør.
FAU-representanter spør også prosjektleder hvordan man i fremtiden kan påvirke slike ting.
Prosjektleder Sandra sier at skole har fått nabovarsel.
Kråkstadhallen:
Rektor forteller at det er mange elever som oppholder seg i hallen på ettermiddagene, og de
oppholder seg spesielt i café området og løper i gangene. Rektor sier at skolen vurderer å
stenge hallen på ettermiddagene etter skoletid. Rektor sier også at hun skulle ønske de heller
for eksempel spilte ball, drev idrett. Det har foregått hærverk i hallen. Rektor sier at det er
vanskelig å kontrollere elevenes atferd og ønsker å låse for en periode. FAU representanter
støtter rektor i å stenge hallen på ettermiddagene. FAU representanter sier at det er viktig å
viderebringe en beskjed til elever at hallen blir stengt i forhold til at uønsket atferd.
Leksehjelp:
Mellomtrinnet mottar leksehjelp. Alle foreldre har mottatt brev om dette. Fungerer fint. I snitt
er det 10-15 stk elever som deltar. Assistent som har tiltaket. Det blir ikke registrert fravær.
FAU-representanter støtter at det er mellomtrinnet som trenger dette tiltaket mest.
Dugnad:
Dugnad 28. april 2015 fra kl. 16:00 – 18:00. Måltid til de som stiller opp. Skolen stiller med

utstyr. Klassene som blir invitert til å stille på dugnad er: 1., 3. , 4., 5., 8. og 10. trinn. Hver
klasserepresentant er ansvarlig for påmelding på sitt trinn.
Stormøte «tema»
Kjetil og Kjartan – trivselsprogrammet?
Foreldreundersøkelsen:
Ca 20 prosent av foreldre har svart. FAU representanter tror at det er timingen, like før jul
som har gjort at så få har svart. FAU representanter tenker at neste år bør det være en link til
undersøkelsen via itslearning. Et punkt som er viktig å følge opp: foreldre opplever at de får
lite veiledning på hvordan hjelpe barnet sitt med lekser/hjemmearbeid.
Elevundersøkelsen:
Positiv undersøkelse fra elevene. De trives på skolen, kun 3 elever som svarer at de blir
mobbet (5.-7. trinn)
Ungdataundersøkelsen:
Ungdomsskoleelever og elever ved videregående skole skal delta på denne undersøkelsen.
Dette er en anonym spørreundersøkelse og alle elever deltar på dette i skoletiden. Det er en
omfattende undersøkelse. Se www.ungdata.no
Neste FAU-møte 26. mars 2015 kl. 19:00.

