Koordineringsgruppemøte i Karlsrud Skole FAU 20. november 2018
Tid: Tirsdag 20. november kl. 18-20
Møteleder: Jan Erik
Referent: Håkon Endresen Normann
Tilstede: Jostein Starrfelt (1A), Danny Phi Hung Pham (1B), Per Erland Aamodt (2A),
Håkon Endresen Normann (2B), Jan Erik (3B), Rina Therese Blekkerud (4A), Kristine
Bjorheim Bøe (4B), Jogeir Lianes (5A), Knut Andreas Solaas (5B), Simona Åshild Eskeland
(6A), Nina Christelle Godin (7A), Camilla Løkås Åland (7B), Begard Mahmod Mohammed
(7C), Lisbeth Hvam Holstad (9B), Marianne Hartvig (10A), Anne Lise Kristensen (10B).
Info fra rektor til samlet FAU:
•

Trafikk: Ledelsen ved skolen er opptatt av at parkering foran skolen ikke skal brukes av foreldre.

•

Nasjonale prøver: Resultater for 8. og 9. trinn klare. Rektor var tydelig på at disse
prøvene gir lærerne et godt verktøy for å følge progresjon og er verdifulle for lærerne og
skolen. Noen resultater som rektor trakk frem var: 9. trinn: Færre elever på laveste nivå
(enn 8. trinn i fjor) og flere på øvre nivåer. 8. trinn: Under Oslo-snitt på regning. Skolen
er opptatt av å løfte trinnet i matematikk, og har både iverksatt generelle tiltak i tillegg til
et konkret opplegg for elever på de to laveste nivåene i matematikk.

•

Nettvett: Skolen gjennomførte i oktober i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo et møte
om nettvett for foreldre på 2. trinn. Dette var en pilot med bruk av dialogduk. Omtrent
halvparten av foreldrene var der. Skolen ønsker å fortsette med dette.

•

Pizza-salg i kantinen: Skolen har besluttet å avslutte dette av to årsaker. Elever ble
tatt ut av vanlige skoletimer for å delta på dette. Lærer med ansvar for mat hadde
ikke flere timer tilgjengelig til dette.

•

Spørreundersøkelse til elever om mobbing: Skolen har valgt å ikke gjennomføre dette (foreløpig).
Skolen har heller funnet andre måter å hente inn den informasjonen som var nødvendig.

•

Nyttårsball: Skolen foreslår torsdag 24. januar. Tidsramme kl. 18-23. Rektor ønsker fortsatt
at noen elementer som bruk av limousiner og elementer ved kåringer tones ned.

•

Lys på fotballbanen: Greit for skolen at FAU kikker på hvordan vi kan få skrudd på lys på
kvelden på banen.

•

Skolen arrangerer en elevkonferanse 6. desember. Primært for de som sitter i elevrådet. Skolen
vil bruke det som en anledning til å stille elevene noen spørsmål om skolehverdagen.

Trinngruppene arbeidet med oppgaver og arrangementer for den nærmeste
perioden. Referat fra trinngruppemøtene:
Småtrinnsgruppa
•

Trafikkvakter: Det er meldt inn behov for trafikkvakt ved krysset Raschs vei/Østerliveien. Når nye
trafikkvaktlister sendes ut i desember, vil det plasseres en vakt også der. FAU minner ellers om at
det er viktig at trafikkvaktene stiller. Hvis du ikke kan på oppsatt dato, er det fint om du bytter med
noen andre.

•

Ski- og skøytekveld: FAU jobber for å arrangere ski- og skøytekveld i januar. Vi skal ta kontakt med
G-sport for bistand. Vi kommer tilbake med dato når det et gjort avklaring med G-sport.

•

AKS: FAUs ansvarlige for AKS vil kontakte AKS-lederen for et møte.

•

Sosialkontakter: FAU vurderer å lage en liste/oversikt over tiltak/arrangementer som
sosialkontaktene(gruppene) i de enkelte klassene har gjennomført. Tanken er at en samlet
liste/oversikt vil kunne tjene som en liten idébank for sosialkontaktene(gruppene).

Mellomtrinnsgruppa
•

Mellomtrinnet jobber med nyttårsball og vil til våren planlegge og gjennomføre
sykkelkveld på skolen.

Ungdomstrinnsgruppa
•

Kontakt med Natteravn er opprettet. Gruppa jobber ellers med mellomtrinnsdico. FAU vil
gjerne bidra, men ønsker en konkret bestilling fra skolen på hva FAU skal levere.

•

Ungdomstrinnet har diskutert hvordan FAU kan bidra til yrkesmesse på skolen. FAU
vil gjerne bidra, men ønsker en konkret bestilling fra skolen på hva FAU skal levere.

