Agenda FAUmøte 01.11.17
1. Rektor informerer
2. Foreldreundersøkelse – skal vi vurdere dette?
3. Punktene i innkallingen

30 min
5 min
25 min

Tilstede:
Cathrine, Ragnhild på første del rektors 20 min, Hilde, Leif Kjartan, Dag-Arve, Marianne, Hege, Åshild
Ikke tilstede: Eli, Helene, Bjørn, Kari, Christopher, Wenche, Steinar
01. Rektors 20 min
Mørketid og trafikksituasjonen:
Det observeres dessverre mye uvettig kjøring i forbindelse med levering og henting av elever, særlig
prekær er situasjonen om morgenen. Dersom situasjonen ikke bedrer seg må vi i FAU på vegne av alle
foreldre sammen med administrasjonen vurdere tiltak. Dette kan være trafikkaksjon blant foreldre
og/eller samarbeid med Politiet. Særlig farlig når det er fullt i avsetningsfeltet (vær obs på at det er økt
skoleskyss nå på vinteren og dette betyr flere busser i feltet): folk stopper da før fotgjengerfeltet og
venter på ledig plass og så begynner andre å kjøre forbi. FAU oppfordrer alle foreldre til å kjøre fornuftig –
og følge anbefalt kjøremønster som er å kjøre rundt til parkingsplassen og slippe av barna der, dersom
avsetningsfeltet er fullt. Ta hensyn, husk, det er ungene våre det gjelder!
Kommunevedtak på asbestsanering på skolen vår.
I desember ble det vedtatt i kommunestyret at det skal igangsettes asbestsanering i hovedbygget på
skolen vår (rødt bygg). Dette vil bety at dette bygget (som huser blant annet gymsal og administrasjon)
stenges i skoleåret 2018/19, og at 6. og 7. trinn må benytte alternativt undervisningslokale på
Brattholmen skole neste skoleår. Rektor ved Brattholmen og vår rektor Ragnhild har startet den praktiske
planleggingen. Elevene vil tilbys skyss til og fra Brattholmen. Informasjonsskriv er vedlagt dette referatet.
Infoskrivet vil du også finne på It’s learning. Rektor vil komme tilbake med mer informasjon når flere
detaljer i planleggingen er falt på plass.
Utbedring Foldnesvegen
Det er kommet informasjon fra Fjell Kommune om informasjonsmøte vedr utbedring av Folndesvegen:
torsdag 18. januar 2018 kl 18.00 i kultursalen på Fjell Rådhus.

02. Foreldreundersøkelse
Skal vi gjennomføre en foreldreundersøkelse på linje med elevundersøkelse (spørsmål knyttet til
samarbeid hjem-skole og det psykososiale miljø)? FAU er positive til dette. Det vil nok følge med noe
arbeid knyttet til å få høy svarprosent. Rektor kan bidra med utsendelse av SMS til foreldre. Vi foreslår å
gi nærmere informasjon ut til våre klassekontakter før foreldremøter i februar måned om hva dette går ut
på. Ansvar: Hilde for å skrive en kort informasjon. Ansvar: Alle – for å formidle til sine
klassekontakter/klasser.

03. Agendapunktene:
a) Fjellklang og trommekorpset: Hege ringer leder i Fjellklang og foreslår at de kommer til oss på
Foldnes annethvert år, da sammen med Trommekorpset, og avklarer om det er «fellesår» denne
17. mai eller først neste. Hun tar også kontakt med Christian Sommerseth i Trommekorpset.
b) Elevkveld: Vi legger opp til å gjennomføre ny elevkveld torsdag 22. februar (torsdag før
vinterferien) etter samme prinsipp som sist (mobilfritt og med tema). Forslag tema i februar er
karneval. Cathrine setter opp vaktlister og innkaller foreldre som sist.
c) Status økonomi: Vi har ca. 180.000 kr på konto. Marianne har bestilt Vipps- med plakatpakke til
17. mai. Vippsnr er 505162. Alle klasser har nå oppgitt klassekonto til Marianne og har fått
overført trivselspenger fra FAU (kr. 2000)
d) Orientering arrangement Trygg i Fjell: Hilde orienterte kort om arrangement som ble gjennomført
i Kultursal på rådhuset i november: fokus var på foreldrerollen i forhold til mobbing. Det var et
bra arrangement, men ikke så mange deltakere fra Foldnes. Det vil bli gjennomført ny workshop
med samme tema 26. april 2018. Sett gjerne av datoen allerede nå. Trygg i Fjell har motto:
Kunne- Ville –Våge stoppe mobbing. Se gjerne www.tryggifjell.no for mer informasjon.

e) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU): På arrangementet nevnt over ble et nytt KFU tatt opp til
diskusjon. KFU er et foreldreutvalg på tvers av skolene i vår skolekrets. Det har ligget «nede» en
stund og det ble etterlyst et initiativ for å ta det opp igjen. Tema som f.eks foreldrerollen og
forebygging når det gjelder mobbing ble forslått som tema som kan være av interesse på tvers av
skolene, ellers generell nettverksbygging/erfaringsutveksling. FAU leder Foldnes samlet inn
oversikt over alle FAU ledere ved de andre skolene i kretsen vår (15 stk) og inviterte til et møte på
Foldens skole før jul som ble flyttet til nyåret pga vanskelig dato før jul. Nytt forsøk i februar- før
eller etter FAU møte. Kom gjerne med innspill dersom dere har saker som kan være av interesse å
ta opp her.
f) Vi har fått en del forespørsler fra klassene om det er OK å bruke trivselsmidler på tiltak i skoletid
(uten deltakelse av foreldre). Dette er FAU positive til, forutsatt at det benyttes til opprinnelig
formål: å fremme trivsel brant elevene.
g) Det ble orientert om at det er booket fotograf til 1. og 7. trinn 23. og 24. mai (Arild Hansen fra
Norges Foto AS)
Neste møte er 15. februar klokken 19.
Det er ikke FAU møte i mars pga påske. Siste møte i dette skoleåret er planlagt til torsdag 12. april.

Referent Hilde K Nordvik (2A)

