FAU-MØTE 17.02.16 (tilstede: Geir rektor, Tommy, Kjersti, Gro
F, Espen, Vibeke, Sølvi

1. Haukerødprisen– Få innspill til kandidater innen 1 mai.
Deles ut på Haukerøddagen. Prisen kan vinnes en gang.
Elevrådsleder, SU (Camilla), Geir (rektor) og Tommy
(FAU-leder) og en til fra fau (Jan Einar) og en fra NMU skal
sitte i komiteen.
2. Forslag til Facebook retningslinjer: er en gruppe for
foreldre, diskuterer ikke enkeltpersoner, elever eller
lærere. Den lukkete gruppen er for informasjon om møter,
gjenglemte ting etc. Opprettes per trinn og ikke per
klasse. Er et supplement til informasjon fordi det er ikke
alle som er der inne. Gruppen heter «Haukerød 06» etc
slik at den slipper å endre navn hvert år. Dette jobbes
videre med.

3. Haukerøddagen- ble gjennomgått med foreldrekontakter
på 3. og 4. trinn.
4. Disco- den utgår dette skolehalvåret. Vi tar den fast før jul
hvert år.

5. Eventuelt
Mobbeundersøkelsen??? Hvorfor ble ikke de andre 6
trinnene spurt, hvorfor bare 7.klasse? På første trinn så er
det helsesøster som går litt rundt i skolegården og ser på
elevene, samt at det sendes ut spm. som foreldrene
syntes var ok.
Foreldre kan være mer synlig på skolen, det har bedret
miljøet på andre skoler- ferdig dokumentert.

Lusedag? De som ble gredd av helsesøster ble hengt ut
som enkeltpersoner, de som det ble funnet lus på ble
sendt inn i klassen- what?????? Fau kontakter helsesøster
for å få råd om hvordan vi kan ordne kurer til de som ikke
har mulighet til å skaffe en kur selv

Nettvettkurs: ca. 130 foreldre kom, kostet ca. 25 000 kr.
Tilbakemeldinger: foreldrene synes det var veldig bra,
dyktig kursholder, skuffende at få foreldre kom, barna
kom hjem fra skolen og fortalte fra dagsinformasjonen,
foreldrene hadde fått info om kurset gjennom påmelding
via skolen, kakebakingen, elever som fortalte om
dagskurset, informer på neste kurs at det er et eksklusivt
kurs som kommer innimellom og ikke årlig, sende med en
link til foredragsholderen neste gang så foreldre kan gå
inn å se på, linke til facebook siden – nettvett og digitalt
mobbing…. Klassen kan velge selv å lage flere grupper enn
bare en på klassen enn bare trinn. Kan være fordel med
trinngruppe fordi elevene har flere gange venner på tvers
av klassene.
Fau får rom i musikkgangen på skolen som skal være klart
før Haukerøddagen i tillegg kommer fiskedammen til å
kunne stå under trapperommet.
Hva med dammen bak skolen? Vi må sikre dammen. Gro
henter informasjon om dammens saksgang fra før.

6. Geir informerer til fau og foreldrekontaktene
- Nasjonale prøver –
- Engelsk: på Haukerød er 8.3% på nivå 1, dårlig, de
fleste ligger på nivå 2, men vi er best i sandefjord på
nivå 3.

- Lesning: mange ligger på nivå 1 og 3, men de fleste
ligger på nivå 2

- Regning: flere ligger på nivå 1 og 3 i regning enn i
lesning, mens de fleste ligger på nivå 2
- Tidlig innsats i regning – Sandefjord kommune
(Krokemoa og Haukerød) har fått 4.7 millioner fordelt
på 4 år for å styrke småtrinnet 1-4 klasse.
- Engelsk fordelt på nivå – vi er veldig god i engelsk,
passe god i lesning og litt for dårlig i regning
- Regning fordelt på nivå –
- Det vil bli fokus på regning i alle fag, dybdelæring
istedenfor overflatelæring, foreldrekurs, skal være en
helhetlig plan på de ulike trinnene, involvere
barnehage/barneskole/ung.skole og vgs slik at det blir
et helhetlig løp, de aller fleste skal være i klassen og få
ekstra ressurser inn i klassen- elever skal ikke ut for å
lære.
- Ludvigsen utvalget!
- Lærerne jobber med praktisk matte i fellestiden, samt
at de skal dysleksikurs etter vinterferien.
- Svartås og Krokemoa barnehage har også fått midler til
å styrke matematikk der.
- Sfo/barns aktivitet etter skoletid- undersøkelsen. Etter
vinterferien blir den sendt ut fra 1-4 trinn. De vil vite
hvorfor foreldre velger ffo, ifo eller Haukerød… Svarfrist
er etter foreldremøtet.
- Informasjon om skolegården – nytt skateområde bak
skolen, det «gamle» består for det kan brukes etter
16.30 hver dag. I skoletiden er det ikke lov til å bruke
nedre skolegård, det er 2 dB for høy støy der.
Miljørettet helsevern har stengt den av.
- Fau kan påvirke 1.klasse til å lage
«mammatreff/pappetreff»

