Referat FAU-møte 191017
Tilstede: Oda, Tore, Steffen, Kåre, Kine, Hedda, Ragnhild, Maida, Gunhild, Kjersti, Michal, Alla-Valeria,
Cathrine, Elin, Signe, Elin, Yoran + Asgedet fra drifsstyret.
Tore orienterte først:
Skolen har nå 600 elever, og det har vært en varierende start. Det er over 60 elever på nesten alle
trinn bortsett fra 7 og 10. trinn. Det er flere nye ansatte, det har gått bra, ledelsen er fornøyd.
Skolen mottar penger fra Byrådet for 1-4 trinn (kalles Merlæring). Det er da snakk om kursing av
elever for å løfte dem der det er behov. Det ser ut til å fungere godt.
Skolen satser på læringsmiljø. Elevundersøkelsen kommer snart. Det er laget en handlingsplan mot
mobbing og krenkelser.
Stort sett er det bra, men noen trinn sliter. Det er god utvikling på 1-4 trinn.
8. trinn sliter. Det er kommet mange nye elever til, (noe som ikke nødvendigvis trenger å føre til uro,
tilsvarende økning av elevmassen har i andre tilfeller ført til bedring av klassemiljø), og dynamikken
mellom nye og gamle elever har ikke vært god, mest fordi noen få utfordrende elever har dratt med
seg en del nye og gamle elever i en negativ retning. Det har også vært en del sykefravær hos lærere.
Noen av elevene har skolen ikke kontroll på i skolehverdagen.
Utdanningsetaten er koblet inn. Skolen har hatt møte med ambulerende team, som kalles inn i
klasser der det er store utfordringer, og læringsmiljøteamet. Det gjøres en del gode ting, men det er
dessverre mye brannslukking nå for tiden. Skolen har som strategi å jobbe intensivt med de som blir
dratt med (ca. ti stykker), da vil mye være gjort.
De foreldrene som burde involvere seg, er vanskelig å komme i kontakt med.
Mange elever ønsker seg til Veitvet, dermed er mange nye elever noe man må vende seg til.
Hedda, innspill: kan vi få til et møte mellom skolen og foreldrekontaktene i klassen snarest?
Tore: ja, til uka.
Oda, innspill: FAU/klassekontakter må kobles på før for å hindre uro blant foreldrene. Det er ikke
første gang dette skjer, og det er ikke godt nok at foreldrekontaktene får vite om dette på et felles
FAU-møte.
Tore: Ellers har brannalarmen blitt utløst mange ganger i det siste. Det er veldig dumt, og veldig dyrt.
En elev har blitt tatt på fersken, og vil bli krevd for erstatning. Beløpet tilsvarer ikke hele kostnaden,
men det skolen har lov til å kreve for hærverk. Brannalarmene kan knyttes til elevene på 8. trinn.
Det har vært innspilling av en film («Barn») på skolen i det siste, det har vært en positiv opplevelse,
også omdømmemessig. Skolen får penger som de kan bruke på for eksempel pc’er på første trinn.
Elever har blitt involvert

