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Til stede: Gisle M Helbæk,Charles Tjessem, Mari Rostrup Skogøy, Hege Olsen, May Linda
Møte nr.
Hamm, Ragnhild Fridheim Richter, Ingunn Anda Haug, Inger Johanne Anda, Bente Hegelstad,
Sten Vidar Torp
3-2015
Ikke til stede: Tanja Thorarensen, Mette K Haugvaldstad, Eli Ann Handeland

Møtedato 26.10.2015

Kl. 1900-2100

Sted
Iglemyr skole, personalrommet

Saksliste: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat. Rutiner rundt dette.
2. Rektor informerer.
3. Status arbeidsgrupper.
4. Status KFU og SU.
5. Årshjul.
6. Oppdatering løpende saker.
7. Leksefri familie.
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For å lette arbeidet med referat og utsendelse blir følgende presisert: At det tas
FAU/sekret
en oppsummering og det blir konkludert etter hver sak. Referat sendes ut til
ær
FAU medlemmer innen 10 dager hvor alle leser igjennom og kommer med
eventuelt kommentarer. Så legges referat ut på skolens hjemmeside.
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Rektor forteller om en fortsatt god oppstart på skoleåret som nå er godt i gang.
Skolen hadde tilsyn mandag i forrige uke og Iglemyr skole var en av 2 skoler
som var plukket ut. Skolen har frem til 2 november frist på seg til å kommentere, legge ved merknader ved de feil som ble påpekt. Når dette er vurdert vil
skolen ha 3 måneder på seg til å rette opp de feil som er påpekt i sluttrapporten. Rektor er tilfreds med at Iglemyr skole ble valgt ut slik at de kan jobbe enda mer systematisk i forhold til blant annet lokalt arbeid med læreplaner, kompetansemål i enkelte fag, individuelle planer, organisering av skolen, vurdering
av elevenes læringsutbytte.
Om ikke lenge vil det komme foreldre/elev undersøkelse og det oppfordres fra
rektor om at flest mulig av foreldre svarer på denne undersøkelsen. Det tar kun
5 minutter og dette bør bli prioritert av foreldre. Det er en god mulighet til å gi
tilbakemelding. FAU er enig i dette. Men et spørsmål som blir reist er tidspunktet for undersøkelsen. Rett før jul og en travel tid for mange og erfaringsmessig
er det for liten oppslutning rundt slike undersøkelser. Rektor sjekker opp eventuelt om det er muligheter for fra neste år å ha denne undersøkelsen på våren.
Uansett hvordan dette blir stiller FAU seg bak rektors oppfordring om at foreldre tar seg tid til å svare. Vanligvis blir denne undersøkelsen gjort kjent for foreldre via mail og det kommer forslag om at det kommer med på lekseplaner
som en ekstra påminnelse.
Ny lærerstilling på skolen, 70 % fast 30 % vikariat.
Nasjonale prøver er unnagjort, men et fullverdig resultat foreligger ikke helt
ennå.
Økonomisk blir det i første rekke prioritert de lovpålagte oppgavene når det
gjelder skolens drift. Økonomi er en stadig utfordring og « de kjekke» aktivitetene kommer ofte i andre rekke når det skal prioriteres.
Fra neste år ser det ut som det blir rekord mange førsteklassinger. Når prosess
rundt registrering etc er gjort jobbes det videre med organisering og planlegging av oppstart for neste års førsteklassinger.
Respektprogrammet jmf sak fra forrige FAU møte, blir foreløpig lagt ned. UIS er
pålagt mange oppgaver fra Utdanningsdirektoratet og arbeidet med respektprogrammet blir ikke videreført.
Det jobbes fortsatt med å få på plass den nye nettsiden til skolen. Fremdrift
som planlagt. Ferdig til midten av november.
Olav Fosså undersøker muligheten for å få på plass fysisk sperring ved nedre
del av parkeringsplass ved bydelshuset. For mange bilister parkerer der hvor

Skole/Rektor
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det egentlig er gang og sykkelvei.
Ingen nye episoder er meldt om plaging på skoleveien for de som går i 1.klasse.
Spørsmål til rektor ved bruk av egenvurdering fra elevenes side. Der er ikke
erfart negative opplevelser knyttet til at elevene har dette som en del av leksene. Men viktig at bruken og hensikten blir kommunisert ut. Det er ikke hensikten at elevene skal vurdere seg som gode eller dårlige men har sitt utgangspunkt innenfor en pedagogisk ramme.
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Åpent hus: Arbeid og planlegging går som planlagt. Det blir påpekt at det
savnes en felles mal og retningslingjer med tanke på dugnad og gjennomføring.
Dette har medført mer arbeid for gruppen enn nødvendig. Det skal jobbed med
å få dette mer på plass videre fremover.
Trafikkpatruljen: Innspill på at det savnes nok opplæing og hvem som står
ansvarlig for denne. Rektor undersøker men det antas at det er skolen som skal
stå for opplæringen. De som står vakter må gjøre det som står i innstruksen.
Det blir og reist spørsmål om utstyr som de har, er de synelige nok? Tas med i
videre drøfting.

Kommiteene

Ikke noe fra 17 mai komite ennå.
SFO: Det meldes om en positiv endring og at det er gjort endringer med tanke
på innhold og aktiviteter. Det skal være enklere å velge ut kjekke aktiviteter og
tilbud om måltid. Fokus på kvalitet. Rektor vil være med på faste møter
fremover. Viktig og med dialog med foreldre.
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KFU: Det har vært ett møte hvor kun FAU representantene møtte. Tema var
blant annet å ha en « verktøykasse» for de enkelte FAU styrene som var mer til
felles bruk. Jmf for øvrig eget referat fra dette møte. Charles sjekker opp hvor
referat fra disse møtene er publisert.
SU: Leder tar kontakt med forrige SU representant for overlevering av info etc.
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Det er ønsket av flere en felles mal for alle trinnene på årshjulet som alle kan
bruke, men med mulighet for individuelle tilpasninger. FAU vil følge opp dette
og få dette på plass fra neste år. FAU på Austrått kontaktes da se har gode systemer på dette meldes det om.

Charles

Leder FAU
FAU/Leder
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Ingen fra FAU hadde anledning til å møte på «foreldrelunch» i regi av Telenor,
hvor barnas digitale hverdag ble satt fokus på.
Foreldremøte og tema her: Forslag om Fuelbox på Bryne om de kunne holde
tema ( NETTVETT) på dette felles foreldremøte som FAU arrangerer. Christian
har fått tilbud og skal sjekke mer opp i forhold til kostnader. I utgangspunktet
koster dette 15000, men må ned i pris og eventuelt avtales med skolen om de
og kan være med på å dekke en del av kostnaden om det skal la seg gjennomføre.

FAU

Svømmekurs: Det er ikke mulighet for hall tid dette skoleåret, men det er ønskelig fra neste år. Søknadsfrist 1. april. Blir og reist spørsmål om at Austrått
idrettslag bør kontaktes for å få et svømmetilbud lagt til under AIL.
Skitur: Skolen forbereder sine tanker om dette til neste FAU møte i november.

7

Leksefri familie: Drøftes på generelt grunnlag. Skolen ser i disse dager generelt
på mengden lekser, men «leksefri familie» er ennå ikke aktualisert seg her ved
Iglemyr skole så det velges og ikke gå noe mer inn i dette tema på dagens møte.

Neste møte 30/11 KLOKKEN 1900-2100.
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