FAU-møte Kråkstad skole 08.03.2016

1. Rektor Marit informerer med litt oppfølgende diskusjoner:
-

-

-

-

-

-

2.

Alle ungdomskoleelevene i Ski var samlet til Gründercamp i Follotrykk arena hvor man i
grupper utarbeidet forslag til «min drømmekommune». Artig at to grupper fra Kråkstad gikk
til semifinale.
Hele ungdomskolen har også vært på en forestilling som omhandlet tema «Digital mobbing».
Den gjorde sterkt inntrykk på mange.
Kort evaluering av foreldremøter i kombinasjon med temamøte som vi hadde nå i mars. Det
var positivt at mange møtte. Litt vanskelig for de som har flere barn på flere forskjellige trinn.
Vi avtaler at klasser og FAU tenker tema på FAU-møte på høsten, for sen å gjennomføre på
samme måte i forbindelse med foreldremøte på våren.
Skolen ønsker at vi har vedtekter for FAU. Marit og FAU-ledere har eksempler på hvordan
andre skoler gjør det. FAU-lederne Stig Agard og Frode Jacobsen skal se videre på det.
Leirskole utøser ofte diskusjoner om hvordan man skal organisere dette i fht penger og
prinsipp om gratis skole. Skolen ønsker retningslinjer for å få en avklaring på dette. Rektor
Marit kommer med et forslag til retningslinjer på neste FAU-møte.
Ny regel på sfo er at barn i 1. og 2. klasse må hentes. De skal ikke sendes hjem alene.
Sms-meldingssystemet Transponder brukes av skolen og flere klasser bruker det også aktivt
til å melde fravær. FAU ønsker at veiledning til bruk kan legges godt synlig på It`s learning.
Rektor Marit viderefør ønskemål til IT-ansvarlig.
Det blir samtidig tatt opp at det er mer tungvindt å bruke It`s learning nå når man må logge
inn med ID. Det er færre nå som bruker It`s learning enn før, hvilket er veldig synd da det er
denne måten som skole, elever og foreldre skal kommunisere på. Viktig at alle er inne på It`s
learning jevnlig. Innspill fra forelder om at det bør finnes et system som sikrer det som skal
sikres av sensitive opplysninger, men som lar informasjon som ikke er personsensitiv være
mer lett tilgjengelig.
Oppfølging av spørsmål om informasjon til elever om vold i nære relasjoner fra forrige FAUmøte. Krise –og incestsenteret har vært i 6. trinn og informert. Samt at helsesøster har sagt
ja til å informere i 3. trinn.
Det kommer en etasje til på paviljongen hvor det blir to klasserom. Det er en løsning som
skolen er godt fornøyd med.
Elevundersøkelse er ferdig og rektor går igjennom den på neste FAU-møte.

Spørsmål vedr klassekasse og hvem som skal stå for den.
Når en forelder forvalter en bankkonto for klassen så blir det registrert som privat formue.
Det kan være problematisk for noen. FAU ønsker at det blir sjekket om skolen på en eller
annen måte kan stå som eier av en bankkonto som de forskjellige klassene bruker. Rektor
sjekker dette.

3. FAU-lederne Frode og Stig har vært på noen Kommunale FAU-møter og fått litt tips på
hvordan det kan gjøres enklere å jobbe med FAU. Det kan også være bra for de som kommer
nye inn i FAU å få en enkel innføring i hva det innebærer og hvordan FAU-året skal se ut.
Frode og Stig tar på seg å lage en slags kjøreplan for FAU. De tar også kontakt med
foregående FAU-leder Therese for å høre om det er noe av informasjon som skal tas med
videre.
4. Trafikkgruppe blir Monika Finstad Viken, Frode Jacobsen og ev Stig Agard. Om noen flere fra
FAU har lyst til å bli med så er de velkommen. Frode J tar kontakt med skolens
trafikkansvarlige Frode Gabrielsen. Tidligere tiltak og forslag skal sees på. Bla annet at det bør
komme opp skilt med hvilken vei man skal bruke når man kjører inn og ut fra parkering samt
tydeligere stoppeplass for taxi hvor andre biler ikke får lov til å stoppe. Det er en del
uoversiktlige situasjoner pga at foreldre stopper og parkerer der hvor taxi skal stoppe.
Trafikkgruppa følger opp dette og rapporterer status ved neste møte.
5. Frode og Stig har vært på SU-møte. Elevene ønsker at lærerne planlegger bedre i fht til
hverandre når det gjelder antall prøver som kommer i l a en uke.

6. Forslag fra noen representanter på møte vedr tema på foreldremøte til neste vår:
Kroppsfiksering/utseeende samt rus/alkohol
7. Spørsmål om hvordan opplegg/undervisning Kråkstad har når det gjelder rus/alkohol for
elevene på ungdomskolen. Vi vet at Ski ungdomskole har politi på besøk hvert år som har
dette som tema. Hvordan gjør Kråkstad det? Anna spør skolen om dette.
8. Det skal være dialogmøte med politikere 5. april . FAU ønsker å vite om kommunen har en
plan for Kråkstad skole på sikt hva gjelder trinninndeling, plassering osv. Også skal vi ta opp
det med hastighetsbegrensing og ev fartsdumper i Stasjonsveien.
9. Neste FAU- møte blir onsdag 13. april kl. 18.00.
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