REFERAT FRA FAU-MØTE m/klassekontakter 16.03.2015
Sted: Pauserommet på Haukerød skole kl 19-21
Tilstede: Tommy, Vibeke, Anita, Heidi, Gro, samt klassekontakter fra alle trinn
Fravær: Ove Knut, Espen, Beate
Formøte med FAU-styret gjennomført kl 18-19. Gjennomgang av agenda for møte med
klassekontaktene.

Agenda for fellesmøtet:
1. Rektor informerer
Fokusområder for Haukerød skole nå:
 Mål: Ingen mobbing ved skolen om to år
 Oppfølging av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen
 Klasseledelse og forventninger til elevene
 Gode relasjoner gjennom skole-hjem samarbeid
 Profil, skolen skal framstå mer likt (eks: halvårsvurderingene)
 Elevmiljøet. Inkluderende arrangementer som for eksempel bokuka.
 Bedre utnyttelse av læringsområdene ved den nye skolen – både inne og ute.
Rektor er opptatt av best mulig utnyttelse av lærerne. Ingen lærere vil lenger følge én klasse fra 1. til
7. trinn. Rektor ønsker også å gjøre endringer i måten å organisere elevene på. Han ønsker å legge
opp til å stokke om på klasseinndelingen et par ganger ila av elevenes tid på Haukerød skole. Elevene
skal gjøres kjent med når dette vil skje i god tid i forveien.
Det vil bli opprettet en offisiell facebook-side for Haukerød skole, som skal brukes til å formidle
arrangementer og hva som ellers foregår på skolen.
Elevundersøkelse
Gjennomført i 6. og 7. trinn høst 2014. Ny elevundersøkelse i 5. trinn i løpet av våren 2015.
Undersøkelsen gjennomført ved 6. og 7. trinn i høst viser bedring i trivselen blant elevene.
Når det gjelder mobbing ligger prosentandelen for elever som svarer at de blir mobbet 2-3 ganger i
måneden eller oftere nå på 4,4 %. Rektor opplyser om at status når det gjelder mobbing var
dramatisk dårligere ved Haukerød skole for få år siden, men at skolen tar dette alvorlig og har satt i
gang tiltak. Det er ingen store variasjoner fra trinn til trinn.
Da elevene melder at de fleste tilfellene av mobbing skjer ute eller i garderoben/gangen, er det satt i
verk tiltak i disse områdene.
Tiltak satt i verk 16.03.15:
 Alltid en voksen i garderoben når elevene kommer inn etter friminutt
 Møteplassen ute er alltid bemannet
 Umiddelbare konsekvenser ved brudd på ordens- og trivselsreglene. (Telefon til foresatte)
Det vil bli lagt vekt på lik praksis ved hele skolen.

Foreldreundersøkelse
Sendt til foresatte på 3. og 6. trinn.
Undersøkelsen ble sendt på e-post. Og til tross for fire purringer, var svarprosenten på kun 40 %
(65 % dersom det kun er én foresatt per barn som har svart. Dette framgår ikke av svarene)
Svarene fra foreldrene stemmer godt overens med svarene fra elevene når det gjelder trivsel.
Ellers viser undersøkelsen at 20 % av foreldrene mener at skolen ikke håndterer mobbing på en god
nok måte. Flere er også misfornøyde med kommunikasjonen mellom hjem og skole. Det meldes også
fra flere at de mener at de ansatte ved skolen ikke har klare forventninger til hvordan barna skal
oppføre seg mot hverandre.
Ta kontakt med rektor for et mer fullstendig resultat av undersøkelsene.
SFO
Det vill sannsynligvis gjennomføres en egen undersøkelse som tar for seg SFO.

Klassekontaktenes rolle
Alle klassekontakter er en del av FAU. FAU har et eget styre med representanter for alle trinn.
Klassekontaktene skal fungere som støtte for de andre foresatte på trinnet.
Oppfordring fra skolen: Viktig å være tydelig ved henvendelser til skolen på om henvendelsen gjelder
eget barn, eller om man henvender seg som klassekontakt, altså på vegne av klassen/trinnet.

2. Info fra FAU-styret
Tommy informerte om hva FAU-styret jobber med for tida.
FAU har fokus på trivsel, miljø og mobbing, og har tett dialog med rektor om hva skolen gjør i denne
sammenhengen. FAU ønsker innspill fra foreldrene på hva de ønsker at skolen skal gjøre, og også hva
vi som FAU/klassekontakter kan bidra med.
I møte kom det noen innspill:
 Vennegrupper fom. 1. trinn
 Foreldre må være bevisste på å ikke bidra til å ekskludere noen barn, for eksempel i
forbindelse med bursdager o.l.
 Rollespill
 Foredrag (for eksempel om nettvett)
Styret har jevnlige møter, og har foreløpig satt opp en møterekke fram til sommerferien.
Klassekontaktene vil bli invitert til annen hvert møte.
Møtedatoene og referater fra hvert møte vil være tilgjengelig på FAUs nye nettside
www.fauhaukerød.no
Natteravn
FAU- får 1-2 ganger i året forespørsel om å stille som natteravner i sentrum. Det har i det siste vært
veldig liten respons på disse forespørslene blant de foresatte ved Haukerød skole.
Dette ønsker FAU å snu, og styret stiller selv som natteravner ved neste forespørsel til Haukerød.
Foreslått i møtet: Foresatte ved 6. og 7. trinn får heretter hovedansvar for å stille som natteravner fra
Haukerød skole.
FAU-styret vil skrive litt om hva det innebærer å være natteravn, på de nye nettsidene. Og
klassekontaktene bes også snakke om denne ordningen i foreldremøtene.

Haukerøddagen
Arrangementet i skolegården på 17. mai utgår, og erstattes av Haukerøddagen.
Haukerøddagen gjennomføres 30. mai kl 14-17, og det vil være 3. og 4. trinn som har hovedansvaret
for gjennomføringen. Mye forarbeid er allerede gjort, i form av å skaffe sponsorer, gode priser på
mat m.v. Det er også søkt Nærmiljøutvalget om penger.
FAU innkaller klassekontaktene på 3. og 4. trinn til et planleggingsmøte rett over påske.
Skolegenser
FAU har fått tilbud om bestilling av skolegensere.
Priser fra kr 249 – kr 279 (avhengig av størrelse)
Klassekontaktene sjekker om det er interesse for skolegenser ifm foreldremøte rundt påske.

