Referat fra FAU-møte 17.08.2016
Til stede: Gro F, Gro H, Vibeke, Tommy, Sølvi, Kjersti, Heidi, Espen og Geir
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Rektor informerer
Innspill til foreldrekontaktmøte
Møteplan
Representanter til årets FAU
Trafikk

1. Rektor informerer:
Møte med foreldrekontakter og lærere onsdag 24.august kl 18.30- 20.00
Informasjon om klasseinndeling på første trinn. Skjevt fordelt i år med én stor klasse og to
mindre klasser. Rektor foreslår å dele inn klassene på nytt neste år ved overgang til andre
trinn. Rektor foreslår også en ny inndeling ved oppstart i femte trinn.
Ny klasseinndeling i andre og femte trinn er tenkt gjennomført som et fast opplegg på
Haukerød skole. Rektor viser til at andre skoler praktiserer dette med gode resultater.
Mål: økt trivsel og velfungerende klasser.
FAUs innspill: Det er viktig at dette blir et forutsigbart opplegg, med en klar handlingsplan.
Det er viktig at elevenes behov blir ivaretatt ved at de feks. kan ønske seg et antall
klassekamerater de får gå videre sammen med. Det er også viktig med god dialog mellom
skolen og foreldrene.
FAU understreker at det blir viktig å fange opp de elevene som trenger ekstra oppfølging og
trygghet i denne prosessen. Dette er avhengig av at lærerne ser elevene og greier å gjøre
gode vurderinger ifht klasseinndeling.
SFO
Pga manglende matleveranseavtale har det ikke blitt servert mat på SFO fra oppstart.
Matservering starter opp onsdag 24. august. Foreldre med barn på SFO har etterlyst
informasjon om dette.
Årshjul samt flere faste aktiviteter kommer.
Det vil også bli valgt foreldrekontakter og kalt inn til foreldremøte.
FAU har fått tilbakemeldinger på at flere foreldre har reagert på hvordan 1. klassingene har
blitt tatt imot på SFO, og etterlyser en plan for integrering av de nye barna samt omvisning
for barn og evt foreldre.

Samarbeidsutvalget - SU
FAU må velge en representant.
Skateområdet
Teknisk etat i kommunen vil flytte hele skateområdet. Rektor har hatt dialog med Runar om
mulig flytting, og kommet til enighet om forslag til plassering.
Styret i Runar stemte nei til forslaget.
Skolefoto
Rektor gjør avtale med dem Foto for alle.
Familiekvelder for første og andre trinn
Skolen innfører familiekvelder for første og andre trinn.
Mål: Motivasjon til matematikk.
Ny avdelingsleder 4.- 7. trinn: Hans Christian Nystad
2. Innspill til foreldrekontaktmøtet





Informasjon om hva som er foreldrekontaktenes oppgaver.
Oppfordre første trinn til å arrangere et arrangement for å bli kjent, få i gang
klassekasse osv. FAU bidrar økonomisk.
Info om FAU
Info om NMU

3. Møteplan
Tommy setter opp møteplan.

4. Representanter til FAU-styret
Valg av nytt styre i september.

5. Trafikk
Økende trafikk rundt skolen.
Viktig med hyppigere fartskontroller.

