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Til stede: Charles Tjessem, Mari Rostrup Skogøy, Bente Hegelstad, Eli Ann Handeland, Inger Møte nr.
Johanne Anda, Ingunn Anda Haug, Tanja Thorarensen, May Linda Hamm, Christian Asserson,
Hege Olsen, Ragnhild Fridheim Richter, Gisle M Helbæk, Sten Vidar Torp.
4- 2015

Ikke til stede: Mette K Haugvalstad.

Møtedato

Kl.

30.11.2015

Saksliste: 1. Rektor informerer
2. Status arbeidsgrupper
3. Skitur
4. Gudsjeneste
5. Foreldremøte

Sted
1900-2100
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Sak
Rektor informerer om at 40 % har svart til nå på foreldreundersøkelsen og ønsker
at flere skal svare på den. Skolen kommer til å sende ut påminnelse gjennom sms
systemet. Svarfrist er 8 januar.
Hjemmesiden er på plass og det er ønskelig med tilbakemeldinger fra FAU om det
er andre ting som kan være med, legges ut, eller om det er forhold vedrørende
utforming, annet innhold.
Kort om sykefravær på skolen som ikke er pr nå veldig høyt. Inspektør på skolen
er for tiden sykemeldt.
Ungdomsskoleelever vil før jul og etter jul ha arbeidsuka si på Iglemyr skole.
Det er veldig stramt økonomisk. Utfordringer som sagt tidligere.
Rektor informer om samarbeid med Altona når det det gjelder saker der skolen
trenger ekstra ressurser og veiledning på enkelt elever. Det gjelder enkelt elever
og det går i perioder hva som trengs av ekstra ressurser og på hvilken måte skolen bruker disse. Fokus er at disse elevene skal få hjelp og støtte på sin lokale
skole. Sosiallærer er med i dette arbeidet. Det har vært perioder med et utfordrende skolemiljø og rektor er opptatt av trivsel og trygghet blant elevene og ønsker naturligvis tilbakemelding fra trinnene om det er tilbakemeldinger på det
motsatte.
Det er ønskelig med flere lærere ute i frimuttene men ikke så enkelt å få til. Jobbes bevisst og skulle det være perioder med ekstra behov ute så gjøres det så
best man kan for å legge til rette for flere synlige lærere ute.

Ansvarlig
Rektor
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Sak
SFO Kontakt informerer om et godt samarbeid med SFO og at det har vært en
veldig positiv og god utvikling når det gjelder tilbud og trivsel på SFO. Ledelsen
på SFO har kommet i møte med de ønsker og tilbakemelding som har vært og
dialogen er der for videre samarbeid og utvikling av SFO tilbudet. Tilbud om flere
varme måltid og da må prisen noe opp, men ikke mye.

Ansvarlig
SFO kontakt/skole

KFU har hatt opp den økonomiske situasjonen i kommunen som får store konsekvenser i forhold til viktige sosiale tilbud på skolene. Dette berører og skolens
kvalitetsmål og innhold i stor grad. Det meldes om bekymring fra KFU om de harde men nødvendige prioriteringene som må gjøres. Blant annet berøres aktiviteter som skitur og leirskole.
Fra SU meldes det om de samme bekymringene som går på økonomi. Det har
vært fokus på økonomiplan for kommunen og det er stor grunn til skepsis til
denne som kommer til å gi harde, vanskelige prioriteringer som får konsekvenser
for kvalitet, krav og mål både faglig og sosialt.
Åpent hus er gjennomført og det ble en positiv opplevelse og gode inntekter. Det
kom inn 16000 kroner fordelt på de 2 dagene.
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Ble tidligere arrangert for 5-7 trinn og det er nå 2 år siden sist dette ble arrangert
pga dårligere økonomi. Saken tas opp da det hadde vært en kjekk aktivitet og tatt
opp igjen. Til neste møte sjekkes det opp hva det vil koste å leie busser for
deretter vurdere om det er mulig å dekke dette inn økonomisk innenfor de
rammer som er. Bla annet ikke lov med egenandel.

Nye forskrifter fra i år når det gjelder praksis for gjennomføring av gudstjenester.
Det går på kontakt kirke/skole/hjem. FAU ønsker å se mer på hva dette innebærer i praksis og det foreslås å drøfte dette mer på neste møte. FAU vedtar på
møtet i dag at det i 3 år fremover vil være tilbud om gudstjeneste annenhver
påske/jul. Starter med påske 2016.

Inger Johanne

FAU/Skole

Et alternativt tilbud for de som ikke ønsker å delta vil bli drøftet videre.
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Foreldremøte i regi av FAU vil bli arrangert 2 februar klokken 1900. Som ønsket
fra FAU er det FuelBox som vil bli invitert og ha ansvar for tema denne kvelden.

FAU
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Neste FAU-møte 25 januar klokken 1900-2100

Ansvarlig
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