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Til stede: Gisle M Helbæk, Ragnhild Fridheim Richter, Hege Olsen, Christian Asserson, Inger
Johanne Waage Anda, Ingunn Anda Haug, Eli Ann Handeland, Mette K Haugvaldstad, Mari
Rostrup Skogøy, Tanja Thorarensen, Bente Hegelstad og Sten Vidar Torp.

Møte nr.

2-15/16
Ikke til stede: Annelene Pengerud, Charles Tjessem, May-Linda Hamm.

Møtedato: 28.09.2015

Kl. 1900-2100

Sted
Iglemyr skole, personalrommet

Saksliste:
1. Rektor informerer
2. Overgang til sommereferie for elevene
3. Felles foreldremøte FAU og skolen
4. Valg av kasserer
5. Utbygging ved Riaren
6. Eventuelt
Sak på FAU vedtekter og årshjul blir overført til neste møte.
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Sak
Ny rektor uttrykker at det er bra og være på plass 100 %. Foreldremøtene er
gjennomført og det meldes tilbake om en positiv og lyttende foreldregruppe. Fokus på mobbing og trivsel. Det blir kommentert at det blant annet var positivt at
sosiallærer fikk såpass med tid på foreldremøtene. Sosiallærer var forhindret fra
å møte på ett av foreldremøtene. Erfaringer fra i år er at det til neste år kan vurderes å ha flere klassetrinn sammen på da færre møter.

Ansvarlig
Rektor

Det har vært lite spørsmål fra foreldre om sykling til skolen og det virker som om
foreldregruppen på skolen er inneforstått med problemstillingen om sykling til
skolen for elevene mellom 1. og 4. trinn. En ny problemstilling blir for øvrig kommentert og det er at det er en økende bruk av sparkesykler til skolen.
7.trinn har reist denne uken på leirskole til Gullingen.
Fotografering av klasser og elever vil skje i uke 42, onsdag til fredag.
Arbeidet med ny hjemmeside starter opp og FAU oppfordres til å få flyttet sine
dokumenter over på den nye hjemmesiden.
Respektprogrammet for å styrke skolens psykososiale miljø har vært drøftet over
tid i personalgruppa. Det kommenteres at det er ønskelig fra FAU sin side at skolen blir med på dette opplegget.
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Fra sist møte ble det tatt opp at enkelte elever hadde lite å gjøre de siste par
ukene før sommerferien startet. Enkelte opplevde at elever og ble sendt hjem før
tiden. Rektor kommenter til dette at det på slutten av skoleåret kan være alternative undervisningsmål også på det sosiale aspektet og at aktivitetene på skolen
legges opp på en annen måte enn ordinær klasseundervisning. En annen
problemstilling er og at flere foreldre tar elevene ut av skolen de siste dagene.
Det er viktig sier rektor at det opplegget som skolen har i tiden før sommerferien
blir synliggjort på en god måte for å unngå eventuelle misforståelser. Det skal
fortsatt være klare læringsmål i denne perioden og det kan være verdt en gjennomgang av dette i år slik at det er tydeligere hva elevene gjør og at det er fokus
på undervisningsmål også rett før en sommerferie.
Det skal ikke forekomme at elever blir sendt hjem for tidlig.

REKTOR
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Det blir drøftet på møte idag hva som kan være et samlende og engasjerende
tema for felles foreldremøte på skolen på nyåret. Det skal sjekeks opp ulike
alterantiver. Saken følges videre opp.
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FAU

Mette K Haugvaldstad blir valgt til kasserer.
FAU
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Det følges opp forslag om FAU skal uttale seg i forhold til planlagt bygging av ei
ny kirke nær Riaren som fram til nå har vært friomeråde og hyppig brukt av barnehager i bydelen og skolen. Skolen har uttalt seg i saken og er imot en slik utbygging. FAU beslutter at de ikke kommer til å uttale seg i saken.

FAU

Med rektor tiltede blir det tatt opp 3 enkeltsaker/problemstillinger under eventuelt. Samt noe generell informasjon.
Tilbakemelding til FAU fra foreldre i 1.trinn er at det forekommer plaging og at
enkelte elever har opplevd å bli slått av andre elever ved skolen på vei til skolen.
Dette er tatt opp på trinnet og det jobbes aktivt med dette fra dag en av både fra
foreldre og skole for å hindre at slike situasjoner skal forekomme . Rektor følger
opp internt og FAU vil følge opp saken fremover i dialog med rektor.
En annen problemstilling er biler som kjører langs skoleveien. Det vises i flere tilfeller at bilister ikke tar hensyn til at dette er en skolevei for elever og det er
utrygt for elever å ferdes her. Det ønskes fra FAU sin side flere kontroller fra politi. Austråttveien er en svært trafikkert vei og mange elever må krysse denne på
vei til skolen. Aller verst er det i morgenrushet. Trafikkpatruljen vil være på plass
fra etter høstferien.
SFO tilbudet er generelt for lite variert og tilpasset gruppen av elever som er
ment å kunne ha et tilbud etter skoletid. Mistrivsel blant enkelte gjør at flere elever slutter tidlig på SFO, et tilbud foreldre betaler for, men synes det er problematisk når eleven ikke ønsker å gå på SFO. Det får praktiske utfordringer for foreldre som må se seg nødt til å finne andre løsninger for barnet etter skoletid. Det
savnes flere faste og varierte aktiviteter, selv om « fri lek» prinsippet kan være en
tilnærming. Nærområdet byr på mange muligheter. Rektor kommenterer at SFO
er en del av skolens drift og deres ansvar. Viktig med tilbakemeldinger for å jobbe
konstruktivt videre med det som oppleves som misnøye med tanke på SFO tilbudet. Rektor tar kontakt med SFO leder slik at FAU sin SFO kontakt får innkallelser
til møter.

FAU og
skolen/foresatte

FAU

FAU og
skolen
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Fortsettelse sak 6:
Ønske om at noen fra FAU om de får mulighet går på « foreldrelunch» som arrangeres av Telenor 8 oktober fra 1200-1300. Tema skal være om barnas digitale
hverdag.
Forslag om Teknolab ved skolen. Det må først og fremst være noen som kan
starte opp dette og drifte det fra noen i foreldregruppa. Et slikt initiativ har ikke
kommet.

FAU leder sjekker opp mulighet for svømmekurs som er ledet av foreldre.

FAU leder

Rektor sjekker opp hvordan vi kan informere foreldre om eksempelvis tilbud om å
delta på Forskerfabrikken som er en sosial entreprenør. De ønsker at flere elever
skal bli opptatt av realfag og de arrangerer ulike kurs for de forskjellige trinnene.

Neste møte 26/10 2015 klokken 1900-2100.
Den enkelte representant må melde i fra til leder om de ikke kan stille og informere vararepresentant om å stille på møtet.

Rektor
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