Referat FAU-møte 27.11.2018
1. Tore orienterte om høstsemesteret. Bra høst, rolig høst sammenlignet med tidligere. Noe
elevsaker, enkeltsaker, ikke hele grupperinger.
Bra lærerteam: 3 sosiallærere, men underbemannet på Helsesøster, 60% i høst. Får 200% fra
januar.
Stor satsning på Cooperative-Learning på alle trinn. Positivt, lærerne liker godt å jobbe med
samarbeidslæring. God relasjonsbygging blant elevene.
Elevundersøkelsen er stort sett gjennomført. Tegn til høyere motivasjon.
Resultater fra Nasjonale prøver kom i dag (27.11.2018). Ser bra ut foreløpig.
Medarbeiderundersøkelsen blant ansatte viser at de må jobbe med ytringskultur.
Elevrådet jobber bra.
Spørsmål til rektor:
•
•
•
•

«5. trinnsbasen er liten»
o Kommer ikke til å endre på dette, fordi lærerne får det til å fungere
«skjermbruk i spisefri»
o tatt opp tidligere, skal ta det opp igjen at dette reduseres.
«kantine?»
o 9.trinn har kantinedrift cirka 2 dager per uke.
«Fadderordning. Hvorfor 6.trinn? Er det mulig med andre løsninger? Er det rom for
fornyelse? Andre skoler har organisert det på andre måter, som har gitt god effekt».
o Rektor: ja – det er det, det kan være en idé. Men mange barn gleder seg i 6,
så det må gjøres en avveining. Det kan tas opp i skolemiljøutvalget

2. Yoran:
Orienterte om Kompass & Co og kantinedrift, som sysselsetter ungdommer, både lokalt og
fra andre steder. Kan drive kantinen fast. Vil kreve noe økonomisk støtte og skolens velvilje.
Rektor er positiv.
Sponsorløp for Barnekreftforeningen – er det noe vi bør delta på?
Lekeapparat for 5-7 trinn: Vi kaller inn 3-4 leverandører, som får konkrete ideer å jobbe med.
3. Øyvind orienterte om saker fra Driftsstyret.
Spørsmål om søppelhåndtering/kildesortering – hvorfor skal barna lære om kildesortering og
ha kildesorteringssøppel, når alt går i samme forbrenningen? CORE har ansvar for dette. Det
tas videre i Driftsstyret.
4. Skolemiljøutvalget:
Intet nytt, lite møteaktivitet.
Forslag: Vennebenk/»bli med benk». FAU stiller seg positive til dette. Yoran sjekker med Tore
hva dette krever.

5. Forslag om å opprette et FAU-styre. Vi kan da bruke Vipps og Org.nummer.
FAU stiller seg positive til dette. Det blir sendt ut informasjon vedr. dette til alle FAUrepresentanter.
6. Valg Driftsstyret:
Øyvind Kvanmo eneste innstilte. Enstemmig valgt for 2 nye år.
Kjersti Misje Østbakken fortsatt medlem.
Valg av vara.
Sjekker med Lisa om hun stiller som Vara 1
Steffen stiller som Vara 2
Vara må regne med å stille høsten 2019, da Kjersti skal utenlands i denne perioden.
7. Valg skolemiljøutvalget.
Bitto tar gjenvalg.
Maida er valgt til vara.
8. Demonstrasjon av Facebooksiden «Veitvet til tjeneste».
Informasjon om skolegenser.
• Holdes i av FAU for å holde kontinuitet
• 8-9 trinn har «Veitvet til tjeneste»
• 7 trinn kan ha skolegenser, kan lage ulike modeller, kan selges av alle
• Begge alternativene kan være en del av skolens opplæring
• Forankres i elevrådet

