Referat fra Fau – møte torsdag 7.november 2013
med Årsmelding
Tilstede: Siv I Larsen, Camilla Utnes, Agate Svendsen, Mira T Sandaker, Vera Torsteinsen,
Lars- Erik Hanssen, Emilia Agersborg, Mona Ottesen, Marlen S Størkersen, Mari Storteig,
Frode Storteig, Johnny Storvoll, Astrid Gamst, Mona Bolle, Beate Rasmussen, Katrine
Wilhelmsen, Katrine Johansen, Tom Erik Forså, Solfrid Rasmussen.
Rektor May Elin Hals deltok på en del av møtet.

Sak 1. Valg av møteleder og referent.
Møteleder ble Siv I Larsen og referent Mona Ottesen.

Sak 2. Årsmelding.
Fau – leder Siv går igjennom årsmeldingen.(Se vedlegg til dette referatet.)
Punkter som vi bør jobbe videre med i Fau:
1. Utbedring av toaletter og mellombygget.(Evt. Andre ting vi synes trenger å gjøres noe med,
uteområde, lang-gangen.)
Det er satt ned en gruppe som har jobbet med dette siden i fjor.( Ny leder for denne gruppa er
Camilla Utnes.)
Vi søker om eksterne midler til dette arbeidet, Ragnvald Storvoll hjelper oss med dette.
Utbedring av toalettene er lagt inn i kommune budsjettet for 2014.
For at dette arbeidet skal komme ordentlig i gang, må det foreligge konkrete planer/tegninger. Viktig
å ta tak i dette.
2. Foreldremøter.
Hvordan slippe foreldre mer til på foreldremøter, med saker de ønsker å ta opp.
Viktig oppgave for klassekontakter og kontaktlærere. Vi må få til et godt samarbeid om møtene.
Kanskje kan man planlegge møtene sammen?
3. FN- dagen.
Vi må starte planleggingen tidlig på høsten. Datoen er kjent hvert år (nærmest mulig 24. oktober).

Sak 3. Forslag til endring av vedtekter ifht organiseringen av Fau.
Årsmøtet vedtar enstemmig at Fau skal bestå av 20 klassekontakter, to fra hver klasse, pluss en Fau –
leder. Fau- leder kan også være en av klassekontaktene.
Vi velger klassekontakter på våren. (Dette gjeler ikke for 1. klasse, som følgelig må velge på høsten)

Sak 4. Rektor har ordet.
Rektor sier først litt om FN – dagen. Fornøyd med dagen og innsatsen. Elevene har gitt positive
tilbakemeldinger.
-

-

-

I februar skal det avholdes et stor- foreldremøte om ungdomsmiljø og saker ungdommen
ønsker å ha fokus på.
Økonomien i kommunen er fremdeles en utfordring. Vi får vite mer i desember, når nye tall
kommer på bordet.
Informerer kort om saken «forsøk med mobiltelefon på ungdomskolen». Vi har hatt en
prøvetid med ungdommene, hvor de fikk ha telefon i friminuttene. Vilkårene for prøvetida
ble brutt, så vi er tilbake til ordensreglementet, og ingen mobiltelefon i skoletia.
Elevundersøkelse om læring og trivsel skal skje på ungdomskolen nå. Det er også en
foreldreundersøkelse knyttet opp mot dette, som vi skal være med på. Rektor sender ut
nettadresse og passord. Denne undersøkelsen blir brukt som grunnlag for hvilke saker vi har
fokus på.
21. november er det fagdag for lærerne om samarbeid skole – hjem.
Fau – leder spør om saker som elevene tar opp i elevrådet, jmf uteområdet og aktiviteter ,
blir gjort noe med?
Som svar på dette: Det er satt ned en prosjektgruppe på skolen med Sverre som leder, hvor
uteområdet skal planlegges. Dette skal vi jobbe med i vinter, sånn at det er klart til å
gjennomføres på våren.

Sak 5. Valg av ny Fau – leder og gruppe leder til prosjekt gruppa.
Vi har ingen kandidater til ny Fau- leder. Valget blir utsatt. Vi kaller inn alle klassekontaktene i slutten
av november. Da må vi ha en (eller flere) kandidater klare. Dersom noen kan tenke seg å være Fauleder, gi tilbakemelding snarest!!  I mellomtiden må vi som er klassekontakter forsøke å spørre
foreldre…..Mona Ottesen har ansvar for å kalle inn til dette møtet.
Ny gruppeleder for prosjektgruppen som jobber med utbedring av toaletter og mellombygg er
Camilla Utnes. Hun meldte seg frivillig.
Nytt medlem til gruppa ble Johnny Storvoll. Han sa ja da han ble spurt.

Sak 6. Valg av 2 representanter til samarbeidsutvalget, og 2 representanter til skolemiljøutvalget.
Beate Rasmussen meldte seg som representant til samarbeidsutvalget.
Fau – leder blir den andre representanten.
Til skolemiljøutvalget meldte Camilla Utnes og Tom Erik Forså seg. I tillegg vil Fau – leder og Beate
Rasmussen også være med i skolemiljøutvalget.

Sak 7. Butikkgåing i skoletiden.
Vi velger å si om den saken at det er opp til hver enkelt forelder om de sender med ungene penger
som de kan bruke på butikken.

Sak 8. Gangfelt mellom skolen og Stalheim.
Tom Erik Forså melder seg til å jobbe med denne saken. Vi ønsker at det kommer et gangfelt – og
gjerne fartsdumper – ved Stalheim. Det er 30 sone på denne veien, men vi erfarer alle at farten er
mye større på de som kjører forbi.
Vi oppfordrer alle foreldre til å være bevisst hvordan vi kjører når vi setter ungene av med skolen,
sånn at vi unngår trafikkfarlige situasjoner.

Årsmelding FAU 2013
FAU – foreldrenes arbeidsgruppe består av 20 foreldre (2
klassekontakter fra hver klasse) og en leder.
Jeg synes det har fungert veldig bra. Vi har hatt gode oppmøter på
møtene våre og de fleste klassene har vært representert hver
gang. Det er viktig for klassen å få med seg det som rører seg i
foreldregruppen. Klassekontaktene har også vært flinke til å sende
stand – in, om de selv ikke har kunnet delta.
Jeg opplever at foreldrene er opptatte av det som skjer i skolen og
at skolen vil ha foreldrenes syn på saker. I april var FAU leder på
Åpen talerstol og snakket for foreldre, skole og lærere. Om det
hjalp, vet jeg ikke, men jeg fikk flere tilbakemeldinger fra
politikerne som syntes det var flott at foreldrene engasjerte seg.
Leder og rektor hadde flere utvekslinger på epost i forkant og
også diskusjoner i andre fora som skolemiljøutvalget og
samarbeidsutvalget. Å jobbe sammen for de samme tingene, er
viktig.

Det vi som foreldre kan ønske oss fremover, er at alle lærerne
også blir mer delaktige i hva som rører seg hos foreldrene. Noen
klasser har åpnet for saker som foreldrene ønsker å ha med på
foreldremøtene. Det vil vi at alle klassene skal få anledning til. Ofte
opplever vi at etter møtene, sitter man med flere spørsmål enn
svar. Og dårlig tid til ta det opp. Kanskje noen har gode innspill på
hvordan bedre dette.
FN dagen har en foreldre styrt aktivitet og mye godt arbeid gjøres
her. I år ble overskuddet til Hei Verden 21 314 kroner. Det er
rekord og jeg er stolt av både skole og heim.
Det jeg ser er lurt, er at det gjelder å starte planleggingen tidlig
nok og når vi vet at det kommer hvert år, har vi alle muligheter for
å utvikle dette slik vi vil.
FAU har hatt 4 møter til sammen i perioden jeg har vært leder.
22.10.12, 19.11-12, 20.03.13, 10.10.13
I tillegg kommer møter i prosjekt-arbeidsgruppene, med 2 til 4
møter hver.
Saker som FAU har jobbet med i perioden;
-

Skolefrukt
Mobiltelefon i ungdomsskolen
Høring skoleskyss og ferie for elever i SFO
Elevbedrift med salg av mat i skoletida
17 mai arr.
Valg av klassekontakter på våren
Ønske om temamøter på FAU møter – holdninger,
grensesetting og oppdragelse
- Hva vil det si å være klassekontakt
- Dugnadsprosjekt – renovering av toaletter og Mellom bygget.
Ragnvald Storvoll og Marit Espenes har lovet å hjelpe oss

med dette prosjektet og forhåpentligvis få til mer enn bare
renovering av toaletter
- Voksne skaper vennskap- et Manifest mot mobbing - mellom
FUG, Utdanningsforbundet og Kunnskapsministeren
- Vikarbruk i skolen – spesielt u-skolen synes det er for mange
vikarer i en klasse. Kan man organisere det bedre?
De to siste punktene har vi ikke fått løsning på enda. Regner
med at det nye FAU fortsetter å jobbe med det, om det er
ønskelig
Arbeidsgruppen som er oppnevnt i dugnadsprosjektet, har
bestått av leder Per R. Krogh, en repr fra elevrådet, Julie
Lileng, FAU medlemmer Gøril Lileng og Camilla Utnes.
Per er ute som forelder av skolen nå, så ny leder må velges.
Pr dato har Rådmannen hatt saken oppe i OppOm 4/6 -13 og
det skal utarbeides en statusrapport om sanitærforholdene
ved Elvetun skole. Dette legges inn i budsjettet for 2014. Her
må FAU følge opp og være med! Gjerne ta initiativ i lag med
skolen om å søke midler.

Jeg vil takke for et kjempefint samarbeid med skole, foreldre
og elever og ønske det nye FAU lykke til med det gode og
viktige arbeidet som skal gjøres.

Vennlig hilsen
Siv Irene Larsen
Leder FAU

