Referat FAU møte
Tid: Tirsdag 4. februar kl. 18-20
Møteleder: Jan Erik
Referent: Marte Baumann
1. Orienteringer fra rektor
- Tusen takk til vakter på nyttårsballet, og for flott arrangement med ski- og skøytekveld!
- Trivselsfremmende tiltak
o

Er satt i gang av skolen i friminutt fra uke 5 og 6, både inne og ute. Elevene leder
ulike aktiviteter. Litt etter samme modell som trivselslederne har fungert tidligere.

o

Elevkonferanse 6. desember: Elevrådsrepresentantene på ungdomstrinnet +
rektor, sosiallærer, samlet ½ dag.
o Skolen ønsker å trekke elevene enda mer med. Særlig storefri. Er potensiale
som ikke er hentet ut.
o Kantinen, servering – se på løsninger mot neste skoleår, mulig finne
løsning med valgfag matlaging/servering, opp mot storefri?
- Elevundersøkelsen, resultatene klare. Ligger på, eller litt under Oslo-snitt. Satt i
gang et arbeid i lærergruppen for å følge opp dette. Resultatene på skolenivå
finnes på skoleporten.no, søk på elevundersøkelse. Resultatene fra
undersøkelsen tas opp i klasse/trinn-sesjonene foreldremøtene i vinter.
- FAU ønsker gjerne at rektor gir litt mer info om innholdet i resultatene, og utviklingen
ved skolen, til neste runde.
- Foreldreundersøkelse kommer fra 12.3 til 12.4. En forelder per barn får invitasjon til
å svare, undersøkelsen sendes via sms eller epost. Skolen vil gjerne at FAU
oppfordrer til deltakelse. Jo flere som svarer, desto bedre grunnlag har skolen til å
jobbe utfra resultatene som kommer.
- Dato for mellomtrinnsdisko bli 28.2. Trinngruppe ungdom har ansvar, og fikser vakter,
rigging etc. Mellomtrinnet fikser kaker.
2. Innspill til rektor
- Hvordan er skolens ivaretakelse av personvern, GDPR, mv? Det gjennomføres
blant annet elæringskurs for alle lærerne.
- Erfaringer med bruk av Ipad på 4 trinn, - foreldregruppen har sterkt ønske om
at ipad fortsetter i 5. klasse.
- FAU ønsker rutine for info fra resultater i prøver og undersøkelser:
o Elevundersøkelsen
o Foreldreundersøkelse
o AKS-undersøkelsen
o Kartleggingsprøver
3. Andre aktuelle saker/orienteringer fra styret
- Innspill til PBE, planarbeid Lambertseter-Karlsrud. Se vedlegg.
- Natteravngruppen: Det blir orientert om natteravn-arbeidet på foreldremøtene nå i
vinter, og oppfordret til at flere melder seg til å delta i dette viktige arbeidet i
nærmiljøet. FAU-representantene i hver klasse tar med skjema/liste til sin gruppe
på foreldremøtene, og returnerer som beskrevet på skjemaet.
4. Andre spørsmål fra FAU, som formidles inn til rektor til avklaring før neste møte
- Info om skolens seksualundervisning, tidspunkt i utdanningsløpet, ref. politisk
diskusjon om dette.

-

-

Info om stasjonsarbeid, "tidlig innsats/early years", lærertettet og oppfølging av
hver av gruppene.
Bemanning ved fravær, - hvordan informeres foreldre om dette, og hvordan ivaretas
faglig og sosial oppfølging av elevene ved langvarig fravær hos kontaktlærer,
ressurslærer og fagbemanning.
Bruk av anmerkninger på ungdomstrinnet – ulik praksis mellom lærer og fag? Det
ønskes litt mer info til foreldrene om retningslinjer for anmerkninger og hvordan
løsninger fungerer sett fra skolens ståsted.

Neste fellesmøter FAU:
-

Mandag 1. april
Mandag 23. mai

Trinngruppene arbeider løpende med sine ansvarsoppgaver. Neste arrangement er
mellomtrinnsdisko, deretter følger sykkelverksted og 17. mai arrangementet.

