Møte, FAU Veitvet skole, 23.01.17
Dagens møte ble kort fordi alle jobbet i respektive grupper etter at hoveddelen av møtet var over.
Møtet startet med at Øyvind orienterte om møtet i Driftsstyret:
De snakket om to saker.
Den første saken var strategisk plan for skolen. Skolen har jobbet målrettet med lesing og regning, og
gjør det forholdsvis greit på målinger og ved eksamen. Det vil si at de gjør det middels bra, når det er
forventet at de skal gjøre det dårligere. Når det gjelder skolemiljø, har de nå hatt en
elevundersøkelse som har gitt bedre resultater enn før. Dette blir tatt opp på neste møte.
Den andre saken var busjett. Budsjettet er stramt, men overkommelig. Ressurssituasjonen betegnes
som grei, selv om det har medført at skolen dessverre ikke har bibliotekar. Biblioteket dekkes opp av
lærere.
Øyvind kommenterte at det så er åpen halvtime, noe som ikke er særlig nyttig, ettersom ingen vet
om møtet eller organet.
Øyvind foreslår at FAU må komme med saker til driftsstyret, slik at representantene blir mer
slagkraftige. Det vil bli innkalt til møte med FAUs leder og nestleder, samt driftsstyrerepresentanter i
forkant av neste møte.
Oda spilte inn om skolen tillater arbeid i permanente nivådelte grupper i klassene. Hvordan vurderer
skolen dette med gruppeinndeling? Flere foreldre har oppfattet at skolen tillater permanente
nivådelte grupper.
Før alle arbeidet i respektive grupper, var det en kort erfaringsdeling om 17. mai. Her ble det spilt inn
flere gode tips.
Ett av temaene som ble tatt opp, var om skolens valg av plass i toget. Angivelig velger skolen
å gå såpass sent, for å kunne gå bak et korps. Bør vi ta en diskusjon om dette? Det er fint å ha korps.
Men det er dumt at barna er slitne og sultne etter å ha vært i byen nesten hele dagen.
Bør FAU stille opp og gå i tog med barna, slik at lærerne for fri? Det hadde vært en fin gest,
og det var vellykket i 2016. Evt. Bør 3.klasse holdes utenfor dette pga organiseringen av 17. mai.
(Alle barn bør i større grad informeres om at de må ha noe mat og drikke slik at de ikke blir
helt utmattet).
Ellers, når det gjelder organiseringen av dagen, kom disse forslagene:
Det bør være to arbeidsskift på dagen.
De som ikke kan bidra på dagen må bidra på forhånd.
Begynn med å samle premier tidlig.
Hva med å bruke egenproduserte premier?
Hva med å samle brukte (fine) premier?
Husk å søke støtte fra lokale aktører, som borettslag og stikk innom.
Loddsalg kan brukes i forkant for å slippe å låne penger.
Forespørselen fra forrige møte, om å lage en gruppe som organiserer kodekurs for barn, blir tatt opp
i neste møte.
FAU vil få mulighet til å legge ut materiale på nettsidene til skolen i nær fremtid.
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