Referat fra årsmøtet i Foreldrerådet.
Elvetun skole 30.september 2019.
Fremmøtte: May-Elin Hals(rektor), Monika Gjertsen, Egil Arntsen, Emilia Agersborg, Jeff Thomson,
Tom Erik Forså, Camilla Karlsen, Ina R Aandahl, Wanja Lyså, Ellen Mikalsen Hals, Lise Nordahl, Yngve
Lorentsen, Trine Nygård, May-Lene R Kristoffersen, Renate Bakkemo, Merete Nordahl, Kjell Jostein
Lillegård, Beate Rasmussen, Tim Olufsen, Rakel Jensen, Karl Johan Olsen, Moustafa Alhasan, Miriam
Olsen og Åshild Chruickshank.

1. Åpning av møtet v/May-Elin.
Herunder ble Monika Gjertsen valgt til møteleder, og Åshild Chruickshank valgt til referent.
2. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av saksliste. Godkjent uten merknader.
4. Informasjon fra skolen v/May-Elin.
- Utviklingsplan for Elvetun skole. Denne er laget i samarbeid med veiledningskorpset som
skolen jobber sammen med. Fokus er «Varm og tydelig klasseledelse». Skolen har
gjennomført ståstedsanalyse, og det ligger også elevundersøkelser til grunn for å ha
dette fokusområdet.
- De voksne på skolen har nå fått nye vester med «Inkluderingsvakt» +navn på. Disse skal
minne dem om å hjelpe elever inn i lek og samvær, og følge mer med på om noen går
alene. Inspeksjon er fortsatt en del av utetida, men med ekstra fokus på inkludering.
- Hver tirsdags morgen får de ansatte en informasjon, og bl.a blir det der opplyst om
elever som kanskje trenger hjelp inn i leken eller lignende.
- I Uke 41 er det «Psykisk helse» som står sentralt. På skolen jobber mange med dette
temaet, bl.a skal det være flere voksne ute i friminuttene.
- Fra skoleåret 2020 kommer det nye fagplaner inn i skolen, såkalt «Fagfornyelsen».
- Utkast til «Trivselsfremmende og holdningsskapende plan». Dette er en plan etterspurt
av kommunestyret. Planen er et samarbeid med Elvetun skole med Sfo, og Dyrøy
barnehage. Den tar for seg 5 begrep innenfor sosial kompetanse, visjonen til skolen, hva
er gode holdninger mm.
5. Valg av leder og nestleder i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).
Monika Gjertsen ble valgt som leder, og Yngve Lorentsen nestleder.
May-Elin informerte om FAU’s rolle (FAU består av alle klassekontaktene). Det å ha åpen
dialog mellom skole og foreldrekontaktene, snakke positivt om hverandre, at utvalget får
utkast til Trivselsfremmende og holdningsskapende plan, og kan uttale seg der. Vedtektene
til Sfo skal revideres, og FAU er naturlig høringsinstans. §11-4 i opplæringsloven sier at
opplæringa skal gjøres i samarbeid med hjemmet, så foreldreinvolvering er viktig og riktig.
FAU’s arbeidsoppgaver er videre å jobbe for godt skolemiljø, ta initiativ til sosiale aktiviteter
osv. May-Elin minna om at «tillit staves likt begge veier».

6. Valg av 2 medlemmer til skolens Samarbeidsutvalg (SU):
Monika Gjertsen og Yngve Lorentsen.
Samarbeidsutvalget består av 2 fra FAU, 2 fra undervisningspersonalet, 2 elever, 2 fra
kommunen/politikere. Rektor fungerer som sekretær.
7. Valg av 4 medlemmer til Skolemiljøutvalget (SMU):
Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, og skal ha et flertall fra elever og foreldre.
Monika Gjertsen, Yngve Lorentsen, Miriam Olsen og Camilla Karlsen ble valgt.
8. Hva er viktige saker FAU kan jobbe med?
Innspill som kom:
- Lage arrangement og aktiviteter for elevene både på dagtid og ettermiddagstid
- Jobbe opp mot kommunen for å få til flere fritidsaktiviteter for barn og ungdom.
Lavterskeltilbud, og tilbud for de som ønsker noe annet enn det eksisterende tilbudet.
- Hallaktiviteter
- Kafè
- Elevstua eller annet rom med spill og sitteplasser, til bruk i friminutt.
- At ungdommene kan være med å forme aktivitetene selv, få eierskap til det.
- Jobbe med gode holdninger hjemme, for å unngå hærverk på det som alt finnes av utstyr
og rom.
- Åpen hall i friminutter med voksenvakt
- Få mere og bedre utstyr i idrettshallen
- Prøve få flere foreldre til å engasjere seg, så ikke «noen få brenner seg ut».
- At FAU kan ha både fokus på skolen og skolens område, og samtidig jobbe opp mot
kommunen for ressurser og hjelp til bedre miljø for barn og unge i Dyrøy.

Referent
Åshild Chruickshank

