Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:
Møtetidspunkt:
Sted:

Mandag 14. januar 2019
kl. 18.30-20.30
Lade Skole

Deltakere:
Håvard Skrogstad, FAU-leder, 2. trinn
Ellen Bugen, kasserer FAU, 2. trinn
Kathinka Vatne, foreldrekontakt 1. trinn
Kristel Helland-Hansen, 2.,4.,6. og 9. trinn
Christer Sandvik, 7. trinn

Jon Even Aasum, foreldrekontakt 6.trinn
Marianne Wold, foreldrekontakt 4. trinn
Pål T. Gabrielsen, foreldrekontakt 7. trinn
Karl Sellgren, foreldrekontakt 6. trinn

AKTUELT FRA REKTOR Bente Moholt og Torunn Singstad:
Hva kjennetegner foreldrene ved de årgangene som har klart seg best?
Hjem – skole-samarbeid
Det er mye nyttig info å finne på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet:
( https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/ )
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Godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar både til gode læringsvilkår for hver enkelt elev,
og til et godt læringsmiljø for alle på skolen
Gjensidig ansvar. Skolen legger til rette, men forventer at foreldre tar ansvar også.
Det skal være foreldremøter hver høst. Lade skole har også ett foreldremøte på våren.
Det gjennomføres 2 utviklingssamtaler hvert skoleår. Disse er viktige for dialog og
medvirkning.
Det finnes flere råd og utvalg, bl.a.:
o FAU, dette består av foreldrekontakter fra hvert trinn
o Brukerråd
o Skolemiljøutvalg
Vi må være medspillere – ikke motspillere.
Foreldre kjenner barna best, det har skolen respekt for. Men det må også være respekt
tilbake, bl.a. for den faglige kompetansen skolen har.
Husk at man også må ta hensyn til fellesskapet, ikke bare enkeltelever.
For at vi skal lykkes i arbeidet, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom hjem og
skole.
Alle må være med og dra lasset – i samme retning !
Forventninger til hjemmet:
o Ta kontakt dersom du lurer på noe
o Meld fra om hendelser dere mener skolen bør vite om
o Framsnakk skolen og det arbeidet som gjøres der
o Snakk respektfullt om andres barn
o Vær objektiv og åpen for ulike perspektiver
o Husk at vi skal ruste barna til livet
o Bygg relasjon til andre foreldre
o Voksne skaper vennskap!
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Husk at oppvekstmiljøet består både av skole og fritid. Gi beskjed om spesielle hendelser som
oppstår også utenfor skolen.
Livet er utfordrende, barna må lære seg å takle det.
Felles grensesetting / verdier kan være lurt.
Når vi lykkes er vi tidlig ute med innsats / oppfølging. Da er samarbeidet mellom skole og
hjem viktig.
Skolen kan få hjelp fra Barne- og Familietjenesten (BFT), bl.a. til utredning, kartlegging og
observasjon.
Gode foreldremøter er positivt. Foreldre kan gi info, men skolen kan ikke være like åpen
andre veien pga. taushetsplikten. Det er viktig at foreldrene samarbeider.

Flere faktorer spiller inn der det er utfordringer:
● Samarbeid med foreldrene er viktig, men husk at ting tar tid.
● Stabilitet blant lærerne er viktig.
● Det oppfordres til at foreldrene gir info i foreldremøtene hvis noen har problemer. Da kan
andre foreldre lettere bidra.
GODKJENNING AV INNKALLING, REFERAT OG EVENTUELT
● Dette ble godkjent.
VALG AV FORELDREREPRESENTANTER
● Behov for 1 foreldrerepresentant til kantineutvalg.
Foreløpig har ingen meldt seg. FAU-leder sender egen info om dette til alle foreldrekontaktene. Disse
kan videreformidle informasjonen til aktuelle personer.
● Linda Beate Jonassen ble valgt som vara til skolemiljøutvalget og som deltaker til den
psykososiale gruppen.
STATUS FRA GRUPPER I FAU:
FAU-STYRET v/ Håvard Skrogstad
● Prosjekt: Hva kjennetegner foreldrene ved de årgangene som har klart seg best. Vi har et mål
om å ha en «verktøykasse» klar til mai-møtet. Dette skal bl.a. inneholde en struktur for
foreldrekontaktene med info om hva som skal gjøres i løpet av året.
● 2. møte med elevrådet er under planlegging. Elevrådet utfordres på hva som skal til for at
flere – på eldre trinn – går eller sykler til skolen. Dette har delvis bakgrunn i
trafikksituasjonen ved skolen på morgenen, det observeres ofte farlige situasjoner.
● Referatene fra tidligere FAU-møter er nå lagt ut på hjemmesiden til Lade Skole
https://www.trondheim.kommune.no/lade-skole/ Scroll nedover siden til FAU.
● FAU-styret tar over ansvaret for å sende referat fra møtene på e-post til alle foreldrene.
Foreldrekontaktene på de forskjellige trinnene kan i tillegg sende egen info til sitt trinn om
aktuelle saker.
TV-AKSJONEN
Kamilla Storvik Jensen har sagt seg villig til å være ansvarlig også i 2019.

UNGDOMSKLUBB v/ Christer Sandvik
● Det ble gjennomført 2 pilotkvelder før jul. Det kom ca. 60 elever den første kvelden og ca. 70
den andre kvelden. Det må sies å være en stor suksess !
● Ungdomsklubben har fått midler til drift av e-sport (ca. 200’). Det er også søkt om
storbymidler v/Kulturenheten. Kulturenheten er positive til et fast tilbud også etter
sommeren.
● Dette er gaming på profft nivå. De leaser 12 maskiner. Det er 2 ansatte fra Kulturenheten der
på deltid.
● De har også fått noe støtte til mat / inventar / utstyr.
● Det blir arrangert ungdomsklubb hver tirsdag frem til sommeren.
● Det trengs 4 foreldre pr. gang. Det er mange foreldre som er interessert i å være med
foreløpig. Klubben er avhengige av at foreldrene kan være med.
● Det skal være et oppstartsmøte med Kulturenheten m.fl. den 15.01.
● Første offisielle åpningskveld er tirsdag 22. januar 2019.
● Det er ønskelig å invitere politikere til åpningen, bl.a. fra Kulturkomiteen, Formannskapet,
Østbyen Arbeiderlag (kontaktperson Karl Sellgren).
● Journalister fra Adressa og NRK vil bli invitert for å få omtale i pressen.
● Se for øvrig info på hjemmesiden til Trondheim Kommune:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/aktivitetstilbudkulturtilbud/fritidsklubbe
r/fritidstilbud-pa-lade/
TRAFIKKGRUPPA v/ Kathinka Vatne
Om kort tid sendes en ny henvendelse til kommunen vedr. sikring av veistrekninger hvor kommunens
egne målinger fra februar 2018 viser at snitthastigheten ligger høyere enn tillatt fart (dette gjelder
Lade allé ved Ringve, og Olav Engelbrektssons allé både ved gamle Ringve skole og ved nye Lade
skole). Dette er en videreføring av arbeid som FAU v/ Marthe Juliussen har gjort tidligere.
HØRINGSGRUPPE RINGVE VGS.
Høringsfristen om dette er utsatt. Kommunen har kjøpt en tomt på Lilleby, men prosjektet med
bygging av ny ungdomsskole der er foreløpig utsatt / nedprioritert.
Rehabilitering av Ringve vgs. til bruk som ungdomsskole bør utredes.
FOREDRAG FRA PSYKOLOGIFORENINGEN
Kathinka Vatne har vært i kontakt med Beate Hygen, forsker ved Psykologisk institutt, NTNU, om et
kveldsforedrag om ulike tema relatert til barn og psykisk helse. Vatne er i dialog med NTNU og skolen
for å arrangere dette møtet. 3-4 forskere kommer for å snakke om sine respektive fagfelt og de stiller
opp kostnadsfritt. I første omgang er det foreldre i 1.-4.trinn som blir invitert. Auditoriet har plass til
120. En vil ha et system for påmelding og flere trinn kan bli invitert hvis det er kapasitet til det.

Neste FAU-møter:
Mandag 11. februar 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 11. mars 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 8. april 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 13. mai 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 17. juni 2019 kl. 19.30-20.30

