Referat fra møte i FAU – for alle 20 klassekontakter.
Tidspunkt/sted: Elvetun skole 20. September. klokka 1900-2000.
Tilstede: Jorid Svendsen, Randi Vaeng, Kurt Ole Johansen, Nina Nikolaisen, Carina Jakobsen, Tom
Hansen, Lena Mortensen, Beate Rasmussen, Ann Mari Nergård, Marit Kastnes, Tanja Skjervheim.
Meldt forfall: Berit Jakobsen.
Betydning av foreldreengasjement.
Først sa leder litt om betydningen av foreldreengasjement i skolen. Du som forelder er en VIKTIG
ressurs – både for eget og andres barn. Foreldrenes holdning til skolen er avgjørende for barns trivsel
og læring.
Klassekontakters rolle.
Som klassekontakt har du en særlig viktig rolle – som talsperson og bindeledd mellom
foreldregruppen du representerer og skolen. På årsmøtet i begynnelsen av november (dato
kommer) skal vi ta opp tråen på dette med foreldrenes rolle i skolen. Og hva som kan forventes av en
klassekontakt – hvordan vi kan fylle den rollen best mulig?
Vil du reise på spennende foreldrekonferanse?
Leder oppfordrer klassekontaktene til å delta på Fugs store foreldrekonferanse i slutten av oktober –
på Gardermoen. Alt dekket fra fly, hotell, mat.. Tanja og 3 fra styret deltok i fjor og synes det var
veldig interessant. Gå inn på www.fug.no og finn info. Påmeldingsfrist er satt til 6. oktober. Gi Tanja
et hint om du ønsker å melde deg på!
Den store sak dette møtet ”Fn – dagen” i ”ny drakt”.
En markering av Fn – dagen har sterke tradisjoner ved vår skole. Nå skal den arrangeres i ”ny drakt”
og blir lagt til lørdag 22. Oktober. Klokka 1100-1400. Pliktig oppmøte for elevene. Det føres fravær.
Dette regnes som en ordinær skoledag. Elevene avspaserer for denne dag - mandag 12. Desember.
Tanja informerer om bakgrunnen for hvorfor vi ønsker å legge det til noen timer en lørdags
formiddag. Vi evaluerte FN-dagen i FAU i fjor høst. Og følgende tilbakemeldinger kom massivt frem
den gang: Storparten av foreldregruppen er lei et arrangement lagt til en Torsdag ettermiddag – der
enkelte ikke er hjemme før klokka 2200. Det oppleves stressende og ”heseblesende” og stille på et
slikt stort arrangement etter for mange endt arbeidsdag. Mange i bygda pendler også fra
nærliggende kommuner.
Det er dessuten svært vanlig i byene med et årlig arrangement i skolen – lagt til en lørdag. Som en
ordinær skoledag – der elevene avspaserer i etterkant 1 dag.
Derfor: Skolen tok tilbakemeldingen fra FAU på alvor – og hadde samtidig en evaluering blant
lærerkollegiet og startet ut i fra denne prosessen med å tenke en alternativ måte å arrangere dagen
på. Ei gruppe av ansatte på skolen har gjennom et halvt år jobbet med mange ulike forslag. Valget
falt til slutt på å legge det til en Lørdags formiddag.

Så - dag for arrangement er ny. Hva er ellers nytt?

Tanja informerer videre om at arrangementet i år - blir mangfoldig og at vi foreldre skal få
bidra sterkere enn før. Vi er en stor foreldregruppe med et mangfold av ressurser.
Arrangementet åpnes med en kort felles intro – ledet av ungdomskolelever i kultursalen. Deretter
skal det følgende foregå: kafedrift(ved elevene og deres lærere), salgsboder - der elevene selger
egenproduserte ting.(elever + deres lærere), tombola på ny måte, mulig internasjonal matkafe?
Mulig salgsbod av brukt vinterutstyr?
og sist men ikke minst skal vi foreldre lage Elvetuns eget opplevelsessenter.

Og hva er dette – Elvetuns eget opplevelsessenter?

Hver klasses foreldregruppe har ansvar for å lage 2 aktiviteter/stands for denne dagen.
Klassekontaktene har ansvar for å informere og planlegge sammen med sine foreldregrupper hvilket
innhold de vil ha på sine aktiviteter. De har fått et forslag – men står helt fritt til å velge nytt innhold
eller bytte innad med en annen klasse.
I tillegg skal foreldregruppen til 5. og 6. klasse med deres elever vaske og rydde hallen rett etter
arrangementet.
Hver klasse skal også stille med 2 skuffe kaker denne dagen til kafedrift. Klassekontaktenes ansvar å
finne bakere.
Man må ha aktivitet/stand klar til klokka 1100. Og man må skaffe det man trenger selv. (Til
ansiktsmaling – Skolen kjøper inn). Man har også ansvar for å rydde opp sin aktivitet/stand rett
etterpå. Tanja oppfordrer klassekontaktene til å lage en rulleringsplan på hvor lenge den enkelte
forelder står på stand. Unngå at alle står der hele tiden.

Vi diskuterte arrangementet i gruppen av fremmøtte klassekontakter. Og utvekslet meninger som i
hovedsak gikk på om man var villig til å stille en Lørdag på skolen. Noen var meget imot – mens noen
synes det greit – da det handler om å bidra aktivt som forelder til et positivt skole-hjem-samarbeid.
Og det gjelder den ene Lørdagen i året.
Det ble konkludert med at dato og innhold er bestemt. Det er det vi forholder oss til. Det blir lørdag
den 22. oktober. Klokka 1100 til 1400. Og det er pliktig oppmøte for elevene og vi oppfordrer sterkt
foreldrene til å vise en positiv holdning og stille opp. Dette kan bli en morsom dag 

Det kom opp kritikk på at dette ikke er tatt opp med foreldrene i forkant. Leder tar tilbakemeldingen
på dette. Men presiserer at ei evaluering har vært gjort i FAU tidligere. Og nettopp på bakgrunn av
tilbakemeldinger den gang prøver vi arrangementet på en Lørdag i år og med et litt nytt og spenstig
innhold. Vi evaluerer dagen i etterkant på Fau årsmøtet. Det vil dessuten alltid være noen som er for
og noen som er imot. Og viktig at det skapes rom for miningsutveksling.
Det ble tatt opp at dersom elever ikke kan stille denne lørdagen med en GOD og godkjent grunn,
synes man ikke det er riktig at det blir ført fravær for elevene denne dagen. Spesielt gjelder dette
ungdomsskoleelever som får alt sitt fravær ført på vitnemålet. Tanja tar opp saken med rektor og vil
be om en klar tilbakemelding fra henne der man imøtekommer dette utspill. Se etter informasjon
om dette som ranselpost eller som mail når dato nærmer seg. Ellers oppfordrer skolen de foreldre
som ikke har mulighet til å stille med sine til å gi beskjed om dette i forkant til kontaktlæreren – slik
at vi sørger for at alle barn blir godt ivaretatt denne dagen.
Tanja ber om at ALLE klassekontakter gjør følgende i tiden fremover mot arrangementet:
Hver klasse melder Tanja om innholdet i sine 2 aktiviteter snarest, men senest 15. oktober.
Kontaktinfo: tanjan321@yahoo.no eller 91317209.
Uti fra dette lager Tanja en oversikt over alle aktiviteter og dets plassering, og sender tilbake til dere
senest 2 dager innen arrangementet. Slik at dere vet hvor dere skal ha aktivitetene .Så se etter
ranselpost eller mail  Selve dagen møter leder senest klokka 1000 – og vil tilgjengelig til klokka 1100

Som et siste apropos: all inntekt denne dag går - som vanlig - til skoleaksjonen ”Hei” til barns
skolegang i fattige deler av verden.

Da ønsker leder lykke til med deres oppgaver fremover – ta kontakt dersom dere lurer på noe!
Sammen med skolen skal vi skape et flott arrangement!
Møtet hevet klokka 1950.
Referent Tanja Skjervheim – leder FAU Elvetun skole

