FAU-møte Kråkstad skole 13.10.2015

1. Inspektør Frode Gabrielsen informerer om at Kråkstad skole har fått utmerkelsen «Trafikksikker
skole» fra Trygg trafikk.
Noen punkter som legges vekt ved er:
- At skolen har retningslinjer i forhold til skolturer til fots og sykkel
- At man har trafikksikkerthet som tema på foreldremøter
- At forslag på tiltak fra FAU (3 år siden) blir fulgt opp (innkjøring utkjøring på parkering, lys
på parkering samt trang vei inn til skolen/barnehagen).
Frode ønsker at FAU jobber videre med disse trafikkspørsmålene. Fau tar det opp på neste
møte.
2. Rådgiver/inspektør Ragnhild Saxebøl informerer om at elevene blir invitert fra kirken til en
julegudstjeneste i skoletiden før jul en gang. Dette er en religiøs markering som ikke er en del
av skoletilbudet og er et frivillig tilbud. Barna må altså bes fri av foresatte, og får «gyldig
fravær». Kirken har tidligere fått hjelp av skolen til å administrere påmelding og det har
bidratt til en del usikkerhet blandt foreldre om hvem som har ansvaret for å følge barna dit.
FAU vedtar idag at: Påmelding til gudstjeneste går direkte til kirken. Foresatte har ansvar for
å be barna fri på Its learning eller Transponder eller hvordan man gjør det i den aktuelle
klassen. Foreldre tar ansvar for å følge barna, eventuelt avtale seg imellom om noen foreldre
kan ansvare for flere barn.
3. Rektor Marit informerer :
-

-

-

-

Nye punkter i ordensreglement. Ikke bruke motoriserte fremkomstmidler til og fra skolen
(moped, segway, traktor etc). Man får ikke ha tildekket ansikt. Man må bruke hjelm når man
er på sykkeltur med skolen
Ledelsen har vært på seminar, holdt av krise –og incestsenteret i Ås, om vold i nære
relasjoner. Ungdataundersøkelsen viser at 150 elever i Ski kommune opplever vold i nære
relasjoner. Det var en kort diskusjon vedr dette og hvor viktig det er å være obs på dette
tidlig. Ledelsen tar dette med helsesøster med spørsmål om hvordan lærere og helsesøster
kan informere og sette ord på f eks overgrep for barn i småskolen. Krise –og incestsenteret er
ute og informerer i 6.trinn. FAU ønsker at skolen skal starte informasjon rundt vold/incest før
eleven kommer i 6.klasse. Ledelsen rapporterer til FAU på neste møte om hvordan de
tenker å gjøre det på skolen.
Læringspartner: Lærer trekker ca hver 3-4 uke hvilke to som skal jobbe sammen i en periode.
Brukes i alle fag og alle trinn. Feks lese for hverandre, diskutere spørsmål, parøvelser i krø.
Elevene får trening å å uttrykke seg , de hjelper hverandre. Noen regler som skal følges gir
også uttellling i sosial kompetanse (PALS) .
Skal vi har tema nettvett på møte i dette skoleår? Det er 3 år siden sist.
FAU ønsker forelesning om nettvett. Både skole og fau ønsker at organisasjonen Barnevakten
kommer og foreleser. Forslag om å legge foreldremøter i anslutning til forelesning for å få
flere til å komme. Ledelse og FAU samarbeider rundt dette.

-

-

Trivselsprogrammet er godt igang og fungerer fint. Utstyr er kjøpt inn etter bidrag fra FAU.
Det kom et innspill fra en fau-representant om at det kan bli litt mye med 2 dager pr uke for
trivselslederne.
Spørsmål fra 2. trinn vedr begrensing av bruk av spill på mobiler og nettbrett i ferier på sfo.
Flere foreldre har opplevd kjøpepress og oppfattet det som at barna har lekt mindre
sammen. Spesielt vanskelig har det vært i sommer når barna skulle blil kjent på sfo og med
nye venner.
Det blir informert av annen representant at det har vært avstemning på sfo vedr dette og at
det ble bestemt at barna fortsatt ska få ha med diverse spillapparater i ferier, men under
begrensede tider i l a dagen.
Rektor undersøker dette med sfo.

4. Valg til nytt styre i FAU.
Ny leder
Frode Jacobsen
Ny nestleder Stig Agard
Kasserer
Birgitte Landrø (1 år til)
Sekretær
Anna Eklöf-Flugstad (1 år til)
På neste møte skal representanter til samarbeidutvalget (SU) og kommunal FAU utsees. Det
skal også avtales hvem som følger opp trafikkspørsmålene.
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