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Sak
Informasjon fra rektor
-Skolen godt i gang med skoleåret. 500 elever nå. 70 ansatte. Rask vekst.
System og organisering endres også noe. Tre nye lærere og to nye miljøterapeuter. Samarbeidsprosjekt med andre skoler i nettverk. Klasseledelse m/ Pål Roland. Refleksjoner og gruppearbeid på tvers av skoler
knyttet til dette temaet. Skolen ser klasseledelse som en viktig kompetanse. Skolen vil bruke mye tid på dette både nå og i årene framover.
-Skolen har snakket om involverende foreldremøter. Håper at det skal bidra enda mer til godt samarbeid hjem-skole. Vil gjerne ha FAU sine synspunkter på hvordan de involverende foreldremøtene har vært, samt
eventuelle innspill på andre forslag.
-Skolen er i gang med utviklende matematikk. Lærerne kurses gjennom
hele året.18. september får foreldrene for årets 1. klassinger kurs.
-Ressurser og økonomi: Litt bedre dekning på trinnene, men endrer ikke
hverdagen til barn og voksne mye. Men tross alt går dette i positiv retning.
-PUG: Pedagogisk utviklingsgruppe på skolen. Har omorganisert litt.
Denne skal være linken mellom ledelse og lærere. Har som mål å drive
skoleutvikling.
-Uteområdet til 1. trinn skal snart oppgraderes. Tegninger og planer er
klare.
-Har fått prøvd seg med det nye regelverket i forhold til mobbing (se
gjerne nullmobbing.no eller skolens hjemmeside for mer informasjon).
Skal i gang med ny plan for trygt og godt skolemiljø.
-Oppstart bygging av svømmehall tidligst i mars 2018. Tidligst ferdig desember 2019.
-Gi beskjed dersom det er spesielle ting som man ønsker at rektor skal
presentere/snakke om. Gi i tilfelle beskjed litt før.

2.

Referat siste møte 2016/2017 m/noen tilleggskommentarer
- Ble gjort en del valg som egentlig hører til FAU for i år. Dette FAU vil ta
en ny gjennomgang.
- Trafikkpatrulje: En del diskusjoner i fjor på at barn gjør dette. Politiet
svarer at trafikksituasjonen på Austrått ikke oppleves som utrygg. Utbedring av kryss vil gjøre det bedre. Men vi kunne nok treng lys over enda

Ansvarlig
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Ansvarlig

flere overganger. Ønske om at politiet kanskje kan ta noen fartskontroller
rundt skolen. Torvmyrveien er en litt usystematisk vei. Også problemer
med smal vei ved Skogveien (hekker som vokser langt ut i fortauet).
Trenger nok også nytt gangfelt her. Mangler også skilt ved fotgjengeroverganger i Skaarlia. Finnes mailadresse der foreldre kan sende inn beskjeder om trafikksikkerhet relatert til skolevei. FAU-leder finner ut av
mailadressen. Det var lite trafikk på mailen i fjor.
- Åpent hus: Greit økonomisk. Fungerte godt å ha klassekontakter og foreldre med i komiteen. 6. trinn har ansvar for kafé. Ble visst noe ekstraarbeid som disse ikke var helt klar over i fjor. Inntektene fra kafé dekte
transport til leirskolen. Vi trenger to nye FAU-representanter inn i Åpent
hus-komiteen. Helst en av disse fra 5. trinn.
- 17. mai: Flere møter med Austrått skole. En del diskusjon med 17. maikomiteen. Vil ha overskudd fra 17. mai fordelt mer ut fra elevtall. Da må
også Iglemyr stille med flere voksne. Holdetauet til de minste i toget var
en suksess. Bør trolig være vakter i Austråttbakken. Eventuelt kan man
kanskje gå Lensmannsveien?
- Støy i timene: Ble rapportert inn litt i fjor. Ble gjort tiltak og det bedret
seg. Men fortsatt tiltak. FAU opplever at skolen har oversikt og kontroll.
Samtidig er det viktig å holde en dialog om dette.
- Valg: FAU har kommet med innspill til kandidater. Vi gjennomgår valget
og gir andre kandidater mulighet til å melde seg.
3.

Gjennomgang verv
- Leder: Kaller inn, leder møtene, er med i SU. Valgt: Eivind Tjessem.
- Nestleder, Solveig Økland er valgt. Er også med i SU.
- Sekretær, Helge Line Aasland.
- Kasserer, Audun Roaldkvam. Alle enstemmig valgt.
- FAU og klassekontakter 2017 – 2018:
Mangler vara i 4. trinn. FAU 2 år og vara mangler for 6. trinn.
- KFU kontakt: Eivind Tjessem
- SFO kontakt: Kristin Svensen
- 17. mai komité: Tanja Thorarensen, Hilde Bakka Lobekk, Henning Olsen,
Birgitte Gilje Eikrem.
- Åpent hus komité: Isabell Casanovas, Kaisa I. Ingilæ, Nils Joar Furrevik
Steinsund.
- Trafikkpatruljen: FAU på 7. trinn. Oppstart 16. Oktober
Signering av valgt styre

Eivind
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Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær

4.

Annet økonomi
75000 på konto. Startet med 70 000 i fjor. 59500 i inntekter fra 17. mai.
Åpent hus: 19000 og 17000. Fra dette må utgifter trekkes fra. Tjente ca.
13000 på Åpent hus. Bør vurdere å ha noe mer mat på Åpent hus, spesielt pølser. Pass på å gjøre rimelige innkjøp. Varene etter Åpent hus kjøpte
korpset til 17. mai.

Audun

5.

Gjennomgang Årshjul og vedtekter FAU
-Generell info: Årshjul og vedtekter ligger på Iglemyr skole. Vedtektene
bør alle lese gjennom. Bakerst på vedtektene står oversikt over hvordan
man velger representanter og vara til FAU. 1. trinn: To representanter og
en vara. En sitter to år, en sitter et år. Vara sitter et år som vara og neste
år som hovedrepresentant. Deretter velges ny vara på 2. trinn, som blir
representant i 3. trinn. Vara kalles inn når representanten ikke kan.

Eivind

-Oktober: Åpent hus og trafikkpatrulje. Åpent hus blir i november. 6. (1.
og 2. klasse), 7. (3. og 4. trinn) og 8. november (mellomtrinn) er forslagene for Åpent hus. 17.30-19.00 de to første dagene, 17.30-19.30 for de
eldste. 1. trinn skal ha fire foreldrevakter, 2., 3. og 4. trinn skal ha to foreldrevakter, 5. og 7. trinn skal ha tre foreldrevakter. 6. trinn baker og har
kantina. Pass på glutenfritt.
-November: Trafikkpatrulje.
-Januar: Trafikkpatrulje og bokuke. Foreldre kan gi bøker til skolens bibliotek. FAU informerer om denne innsamlinga.
-Februar: Trafikkpatrulje. Skitur for 5. trinn og 6. trinn. Foreldremøte.
-April: Åpent hus. Dato settes senere.
-Mai: Kongeparken. FAU dekker buss. Vi må imidlertid være obs på et
økende antall elever og dermed busser. Samtidig er det grunn til å tro at
inntektene vil øke grunnet flere elever.
6.

Møter høsten 2017
Første mandag i måneden fram til jul. (Siste mandag i måneden etter jul.)

Eivind
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7.

Bruk av Facebookgruppe for informasjon
Ikke offisielt, da ikke alle bruker dette. Men man kan kommunisere. Offisiell informasjon gjennom e-post.

8.

Eventuelle saker
Ingen saker.

Ansvarlig
Eivind

