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Referat FAU
Til stede:

Møte nr.

Nils Steinsund (leder), Helene Høgåsen (nestleder), Kristian Nyborg Johansen (kasserer),
Helge Line Aasland (sekretær), Astrid Nodland, Åsne Bakke, Birgitte Eikrem, Kaisa Ingilæ,
Magne Fosse, Bente Fag, Christian Asserson, Kate Sveinsvoll, Tone Madland

07 -18 /19

Skole: Gisle Hagen Helbak(rektor)
Ikke til stede:
Henning Olsen, Kristil Holiløkk, Anette Jordal, Christina Wilberg
Møtedato

Kl.

4. februar 2019

Sted
19:00 – 20:30

Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

Info

Styret i FAU består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Disse
personene har disse vervene:
Leder: Nils Steinsund
Nestleder: Helene Høgåsen
Kasserer: Kristian Nyborg Johansen
Sekretær: Helge Line Aasland

1.

Ansvarlig

Informasjon fra rektor + innspill på dette
-

-

Bokuke: 15. året. Vellykket og med god stemning. Stadig
nyskaping. Noen tilbakemeldinger fra FAU-medlemmer på de
som overnattet på skolen. Kan være litt klarere retningslinjer for
reglene for kvelden og når det skal være stille o.l. Kan også gis litt
beskjeder om hvordan det skal ryddes etterpå og slikt. Rektor vil
gjerne at det lages en punktvis tilbakemelding med erfaringer om
overnatting. Rektor mener og at det bør være i hvert fall en
voksen pr. klasserom. Dette bør man trolig ta opp i klassene litt
tidligere slik at man sikrer at noen melder seg.
Ellers brukes mye tid på budsjettarbeid og planlegging av neste
skoleår for tiden.
Trafikk: Den alternative plassen for å sette av elever er nå i drift.
Det har blitt søkt om skilt for å markere at man må ta til høyre

Rektor
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-

-

2.

etter at elevene er satt av (bort fra fotgjengerfelt). FAU
understreker viktigheten av at alle foreldre tar til høyre, bort fra
fotgjengerfelt, etter at man har satt av elevene. FAU ønsker å be
trafikkvaktene om å se etter om bilene tar riktig retning, slik at
vaktene kan gi beskjed til kontaktlærer om bilene tar til venstre
her. Ellers er hentesituasjonen mer kaotisk enn
leveringssituasjon. Denne er uoversiktlig for elevene.
Brukerundersøkelse: Gjennomgås med personalet denne uka.
Fokus i media på vold og utagering. Skolen bruker tid på å jobbe
med dette og følger opp avvik.
Aktivitetsplaner om krenkelser: Brukt mye tid på dette. Jobber
med å få gode rutiner og tror dette vil gi gode resultater og
rutiner.
Skolefotografering og Lima foto: Skolen er interessert i å fortsette
med Lima foto, da det har fungert, men FAU kan komme med
innspill. FAU mener at skolen kan fortsette med Lima foto
dersom de er tilfreds med avtalen.

Trafikksituasjon
Se informasjon fra rektor under sak 1.

3.

Natteravn
Ønsker å starte opp med natteravn, eller det som trolig kan kalles
ettermiddag/kveldsravn, sammen med andre skoler i bydelen. Austrått
skole mener f.eks. at behovet for ravner er størst mellom 16 og 21.
FAU blir ansvarlig, mens Tryg forsikring er hovedsamarbeidspartner.
Området mellom Høyland ungdomsskole og bowlen er kanskje det
mest aktuelle området for ravnene.
FAU Iglemyr støtter dette initiativet. Åsne Bakke er foreløpig kontakt
for FAU på Iglemyr, gjeldende ut skoleåret. Deretter må nytt
FAU-medlem overta som kontakt.
Ellers er ikke alle detaljene klare. Vi starter opp så fort man er klar.

4.

Kantine
Spørsmål fra elevrådet om hva FAU tenker om kantine, innhold, form
og hyppighet.
Det er ulike forslag på organisering, men viktig at det er fokus på sunn
mat.
FAU kan stille seg bak og er positiv til et arrangement som er et par
ganger i året. FAU stiller krav om at det skal være gratis, sunt og for
alle. Vi ønsker ikke jevnlig kantine med salg av matvarer. I stedet kan
man for eksempel ha grønnsaker og dip. Samtidig kan godt elevrådet
komme med forslag til hvordan man skal gjøre dette.
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FAU-representanter kan godt snakke med representanter fra
elevrådet.

5.

Chromebook
Informasjon fra rektor: Administreres sentralt i kommunen. Sikkert søk
skal være standard fra kommunen. Dette ligger i nettverket på skolen.
Skal man ha sikkert søke hjemme, må man legge dette inn i
hjemmenettverket.
Bør skolen sende ut informasjon om hvordan chromebook virker?
Rektor tenker at chromebook ikke skal være noe som foreldrene må
ha opplæring i.
Skolen jobber med holdningsskapende atferd hos elevene, slik at de
skal bli bedre digitale brukere.
Læringsutbytte: Hvilke læringsmidler og hvordan? Elevene involveres
mer og man klarer å variere arbeidet mer med chromebook. Om man
skal ha papirlekser eller chromebook vektes av lærer. Det er læringen
som er i fokus. Samtidig er det viktig med en viss variasjon. Skolen
har fått gode tilbakemeldinger på Multi smart øving. Lekser skal være
repetisjon og øving tilpasset nivå. Noen elever har vært vel opptatt av
premier (diamanter). Rektor understreker at Multi smart øving skal
være et supplement.

6.

Klassekasse
Skal være mulig å levere i konvolutt uten avsender. Dersom dette
alternativet er til stede, kan det også brukes VIPPS. Klassekontakter
skal sørge for anonymitet så langt det er praktisk mulig. De som
samler inn penger har taushetsplikt rundt dette.

7.

Vedtekter
FAU har revidert vedtektene sine. Disse har vært revidert noen
ganger. Dette kom opp igjen i forbindelse med registrering av styre i
Brønnøysund. FAU definerer styret til å være leder, nestleder, kasserer
og sekretær (se navn øverst i referat).
Vi reviderer også et punkt der trinn som har arrangementer, som
åpent hus, også får beholde penger som er igjen av overskuddet så
lenge disse pengene brukes til noe som er i tråd med det som er
definert som ok i vedtektene til FAU (fremme elevenes vel, sosialt
osv.).
Krav for revisjon: Kommet til leder tre uker før og så bestemmes i FAU
møte.
FAU vedtar at revisjonen av vedtektene skal vedtas.
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8.

Foreldremøte
Aslaug Netland kommer. Hun jobber med forebyggende
ungdomsarbeid i Sandnes kommune. Foredrag delt i to. Møtet er 5.
mars. FAU kan komme med innspill på hva som ønskes til møtet. 45
minutter først, knyttet til å gi foreldre en verktøykasse om sosiale
medier, spørsmål knyttet til oppvekst o.l. Deretter har man møter for
de ulike klasser i klasserom. Bør være en viss styring på hva som skal
skje i klasserommet etterpå. Skolen ønsker at det skal være
foreldreinvolvering i time to. Rektor har bedt kontaktlærer om å
snakke med klassekontakter om hva som kan være aktuelt for de ulike
klassene. Ønsker også å sette dette litt i sammenheng med fokuset
på oppvekstvilkår som har blitt drøftet av en pådrivergruppe i bydelen.
Klassene kan også på forhånd komme med innspill på hva de ønsker
å snakke om, via klassekontaktene. Vi ønsker også å bidra til at flest
mulig foreldre kan komme på møtet. Kontaktlærere kan henvende seg
til foreldre som kan trenge tolk.

9.

Eventuelle saker
Passe på at FAU for neste skoleår settes før ferien. Vara i år og første års
representanter utgjør FAU til neste år.
Lærernorm og nedbemanning, spørsmål videre: FAU ønsker oversikt over
nedbemanning av andre stillinger enn lærere. Det vil bli nedbemanning
av andre stillinger grunnet lærernorm. KFU sier at man vil ha mer oversikt
etter første perioderapport i 2019. Vi har også noen spørsmål knyttet til
spesialundervisning og andre utfordringer i skolen, og midlene som går til
dette. F.eks. har en ganske stor prosent elever spesialundervisning.

