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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Astrid Nodland, Åsne Bakke, Birgitte Eikrem, Helene Høgåsen, Helge Line Aasland, Cristina
Wilberg, Tone Madland, Kate Sveinsvoll
Henning Olsen, Nils Steinsund, Bente Fag.

01.18/19

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
N/A

Møtedato
10. sept 2018

Kl.

Sted
19:00 – 21:00

Iglemyr skole, personalrommet

Saksliste:
Informasjon om oppstart for skolen, fra rektor:
Travel oppstart. Ny avdelingsleder for SFO og 1. trinn. Starter også ny avdelingsleder for 5.-7. trinn.
Skolen ser fram til å bli fulltallig i ledelsen. Mye fokus på skolen på digitale verktøy og chromebook.
Kommet godt i gang med dette på alle trinn. Skolen jobber med retningslinjer for CB, dette kommer til
å være mye i fokus.
Iglemyr har blitt praksisskole. Det kommer studenter før og etter høstferien. Skolen fårganske mange
praksisstudenter. De kommer til 3. og 6. trinn.
Spørsmål fra FAU til rektor:
FAU stilte spørsmål til rektor i forbindelse med utviklende matematikk. Dette sluttet skolen med i fjor.
Skolen har ikke lyktes med å få dette opp og gå. Lærerne tar med seg elementer fra utviklende
matematikk i undervisningen. Så tar skolen en ny vurdering senere. Fjorårets 1. trinn fikk annet fokus
enn utviklende matematikk.

Valg av roller i FAU (leder og nestleder):
Viktig for rektor med godt samarbeid med FAU og FAU-leder. Skolen oppfordrer om å ha leder og flest

mulig verv klar før sommerferien. FAU mener at neste års FAU bør møte på siste møte før ferien, slik at
vi kan velge styre da.
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Våre valg for i år:
- Leder: Nils Steinsund
- Nestleder: Helene Høgåsen
- Sekretær: Helge Line Aasland
- Kasserer: Vi mangler foreløpig
- KFU kontakt: Christian Asserson
- SFO kontakt: Astrid Nodland
- 17. mai komité (4 stk): Birgitte Eikrem, Henning Olsen, Kate Sveinsvoll, Åsne Bakke
- Åpent hus komité (to fra 6. trinn + en fra 5. trinn som også skal være i FAU neste år): Nils
Steinsund, Magne Fosse, Tone Madland, Cristina Wilberg
- Hei verden: Cristina Wilberg, Kaisa Ingilaa
- Trafikkpatruljen (7. trinn representanter): Bente

Årshjul, komiteer og møteplan for året:
Åpent hus: 22., 23. og 24. oktober, samt 8., 9. og 10. april.
Klassekontaktene må finne foreldre til å være med på åpent hus.
Møter: 1. oktober, 5. november, 3. desember.
Egen komite for Hei verden/skolens 40-års markering?
Diskutere om vi trenger egen komite. Vi har foreløpig to kontaktpersoner. Hei verden ønskes som et
arrangement i sammenheng med skolens 40-årsmarkering. Haster derfor litt å planlegge dette. Rektor
uttrykker ønske for arrangement i løpet av høsten. Rektor ønsker FAU som pådriver for Hei verden på
ettermiddagstid hvis vi skal få til dette. Og sterkt ønske fra skolen om å få til dette. Kan være lurt med
å legge lista lavt første gang. Skolen har savnet arrangement på ettermiddag for foreldre der disse kan
gå på besøk i klasserommene og styrke fellesskap. Mange gode ressurser fra Hei verden. FAU må være
pådriver og ta eierskap.
Kan være en fordel å ha Hei verden heller om våren neste gang? Høsten er ofte veldig travel. Om det
skal være i høst, bør det trolig være i november.

DIverse fra møtet:
- Vi ønsker å kalle inn klassekontakter til neste FAU-møte.
- På neste møte går vi gjennom de punktene som vi skulle tatt på dette møtet i forhold til
årshjulet (vedtekter, årshjul, økonomi og tilgjengelig informasjon). Vi må kontakte aktuelle
tidligere FAU-representanter for å få den informasjonen vi trenger for å kunne gi denne
informasjonen.
- Ta kontakt/samarbeide med FAU på de andre skolene i bydelen om gjengutfordringene på
Høyland, slik at vi kan jobbe forebyggende.
- Åpent hus møte i forlengelse av neste FAU-møte.
Sjekke til neste gang:
- Sjekke med rektor hva som er status for zipline.

