FAU-møte med foreldrekontakter 21.11.2016
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Informasjon fra FAU-leder og rektor
Evaluering av diskotek
Spisepauser
Hvordan tar skolen imot nye elever?
FAU oppfordrer:
-sosiale arrangementer
-opprett et godt miljø også utenfor skolen
6. Bruk av Haukerød skole sin offisielle Facebookside
7. Eventuelt

1. Informasjon fra FAU-leder og rektor
Ny klasseinndeling:
Geir kunne ikke møte, men gjennom en e-post til FAU-leder oppsummerte han arbeidet som
har blitt gjort så langt ifht ny klasseinndeling.
Ny klasseinndeling etter 1. og 4. trinn er vedtatt.
Møte med foreldregruppa som har engasjert seg spesielt i ny klasseinndeling er
gjennomført. Foreldremøte på 1. trinn er også gjennomført.
4. trinn skal ha foreldremøte 29.november.
Da forskningsresultater har vært etterspurt fra flere foreldre har Geir tatt kontakt med
Thomas Nordahl, som selv ikke kjenner til forskning på området, men som mener ordningen
kan være positiv.
FAU reagerer på at prosessen har vært uklar og preget mangelfull kommunikasjonen fra
rektor/skolen, og kommer til å følge opp dette både gjennom FAU-styret og foreldregruppa.
FAU respekterer rektors avgjørelse og støtter hans ønske om økt trivsel og et forbedret
læringsmiljø, men etterlyser samtidig:
 En konkret plan for hvordan klasseblandingen er tenkt gjennomført
 En beskrivelse av hvordan foreldre og barn er tenkt involvert.
 Risikovurdering av ordningen
 Tidspunkt og plan for evaluering av ordningen
FAU stiller seg undrende til at en konkret gjennomføringsplan samt informasjon vedr.
involvering av foreldre/barn ikke er lagt fram enda, da dette ønsket ble konkretisert fra FAUs
side allerede i august.
FAU ønsker også å presisere at FAU ikke har vært med på å vedta ny klasseinndeling til tross
for at det har blitt framstilt slik i flere sammenhenger.

Vinterball:
Vinterball for 7. trinn på Haukerød og Krokemoa avholdes 11. januar. Foreldrekontaktene på
trinnet arrangerer.
FAU-styret:
FAU-styret består av 1 representant fra hvert trinn.
For tiden mangler styremedlem fra 5. trinn.

2. Evaluering av diskotek
Generelle tilbakemeldinger:
 Alt i alt bra gjennomført arrangement! Mange fornøyde barn.
 Noen foreldre reagerte på musikken som ble spilt (innholdet i tekstene).
 Trylling litt kjedelig for de eldste.
 De eldste synes det var kjedelig at de yngste (4. trinn) var med. Mulig å dele inn
arrangementet på annen måte?
 SFO-barna ble sluppet inn for tidlig. Alt var ikke klart enda.
 Barna ble krysset inn ved ankomst. Forslag: stempel.
 Litt for langt arrangement for de minste?
 Vanskelig å skaffe vakter fra de øverste trinnene.
Tilbakemelding fra vaktene:
Ønsker tydelig info om hva vaktene skal gjøre og ikke gjøre. Hvor har barna lov til å være?
Ønske om årshjul for arrangementer: Tydeliggjør hva foreldrene må stille opp på ila året.

3. Spisepauser
FAU har fått innspill om at mange elever ikke rekker å spise matpakka i spisepausen. Skyldes
dette at spisepausen er for kort? Eller at spisepausen brukes til andre ting?
Ordenselever som deler ut melk rekker for eksempel ikke å spise.
Spise før leksehjelp er ikke lov?
Lov med drikke i klasserommet?
FAU-leder tar spørsmålene videre med rektor.
Rektor ser på dette og går ei runde med lærere. Spisepausen er 15min, men man skal ta 5
min av undervisningen i tillegg. Rektor er informert om at dette fungerer dårlig flere steder
og at skolen bør se på dette. Rektor ser også at det kan være lurt å ha en matbit før
leksehjelp. Drikke er lov å ha i sekken, men skal ikke være opp på pulten. Det er lurt å drikke
i friminuttet.
Elevrådet selger yoghurt, iste og milkshake til 5.-7. trinn. Dette er en etablert ordning ved
Haukerød skole.
Enkelte foreldre reagerer da dette ikke er sunt. Kanskje elevrådet kan utfordres på å finne et
sunnere alternativ?

Foreldrekontaktene oppfordres til å etterspørre synspunkter på denne ordningen hos de
andre foreldrene i klassen.
Rektor: vi endrer ikke praksis dette skoleåret. FAU tar det opp med foreldre, SU og rektor
lufter det med lærere/skolen.

4. Hvordan tar skolen imot nye elever?
I noen tilfeller kommer det info på lekseplanen når det begynner en ny elev i klassen. Andre
ganger blir foreldrene gjort oppmerksomme på at det har begynt en ny elev i klassen mer
eller mindre ved en tilfeldighet. Dette er problematisk da det kan føre til ufrivillig
ekskludering for eksempel i forbindelse med utsendelse av bursdagsinvitasjoner.
Det kan virke som om praksis er ulik fra lærer til lærer?
Hva er policy ved skolen når det gjelder å dele ut klasseliste? Flere klasser savner oppdaterte
klasselister.
Rektor: Info om nye elever blir tatt til etterretning. Skolen skal selvfølgelig informere om
dette. Bør skrives på ukeplan og sendes ut på SMS. Skolen sender ut klasselister og
oppdaterer disse.
5. FAU oppfordrer til sosiale arrangementer
FAU oppfordrer til sosiale arrangementer, som feks. spillkvelder o.l.
Skaper godt miljø blant elever, foreldre blir bedre kjent.

6. Bruk av skolens offisielle facebookside
Rektor har spurt hva FAU mener.
Skal dreie seg om skolen og skolens arrangementer.
Bilder og filmer av elever publiseres. Er hensynet til de som ikke ønsker at bilder/film av
deres barn skal publiseres ivaretatt?
Rektor: ser at det kan bli bedre rutiner på dette. Men om Facebook er det sagt at ansikter
ikke skal vises.

7. Eventuelt


Leirskole innvilget for 7. trinn. Foreløpig uklart om det blir tilbud om leirskole for 7.
trinn hvert år framover. Rektor: Årets trinn skal til Brennabu. Det blir leirskole hvert
år, men det blir ny anbudsrunde i forbindelse med kommunesammenslåingen.



FAU ønsker tilbakemeldinger om hvordan SFO oppleves nå etter SFO-undersøkelsen.



Arbeidet med å få til ny rampe bak skolen har stoppet litt opp. Rektor og SU følger
opp. Det blir møte med kommunen om saken og Tommy blir med.



Trafikkgruppa jobber videre ifht trafikksituasjonen. Har bedt om nye målinger på
Raveien.



Har Haukerød skole noe felles regel om når elevene skal være inne om morgenen?
Noen klasser skal stå ved pulten når det ringer inn, andre går inn når klokka ringer.
Rektor: Elevene skal gå inn NÅR det ringer, ikke før. Rektor går en runde med lærere.

