REFERAT FAU-MØTE 11.09.2017.
Møteleder:
Referent:

Karina Lund, FAU-leder
Ellen Bugen

Tilstede:
Foreldrekontakter, 1.-10. trinn og FAU medlemmer)( Karina Lund, Ann Mari
Follestad, Oddveig Kvamme, JAn Arild Kvamme, Kamilla S Jensen, Nina Hafsmo, Ottar Dahle, Anne
Gilstad, Ellen Bugen, Merethe Kindseth, Elisabeth L Øystrøm, Katrine Antonsen Bjørlo, Christer
Sandvik, Ragnhild Elisabeth Nedland, Gry strøm, Gro Nygård, Kristel Antine Helland Hansen, Håvard
Skrogstad, Audun Kvam, Trond Viggo Pedersen, Ole Jørgen Kjeldstad, Line Guldbrandsen, Marthe
Juliussen, Dina Hestnes, Frida H gullestad, Kathinka Vatne, Anja Hegle Kalland,
Fra Ledelsen på Lade skole:

Rektor Bente Moholt
SFO-leder Anniken Johansen
Avdelingsleder 1-5 trinn Torunn Singstad

Rektor jobber ½ stilling fram til høstferien. Hun møter fast på alle FAU-møter.
Anniken Johansen vikarierer som SFO-leder fram til ca. 20. mai 2018.
Det er 540 elever på Lade Skole. Nye Lade Skole bygges for 740 elever. Det blir sannsynligvis ny
ungdomsskole i Ladalen i løpet av perioden 2020-2025.
Det skal være 2 mottaksklasser for minoritetsspråklige elever på den nye skolen. Disse elevene
sendes tilbake til sine nærskoler etter hvert.

Årets start på SFO:
Mottak av nye unger som begynte etter felles oppstart 1. august var litt variabel. Flere av de som
begynte 7. - 14. august opplevde at de ikke fikk noen god mottakelse på SFO. Dvs. det var ingen som
tok imot dem da de kom, samt at informasjonen var noe mangelfull. Dette bør organiseres bedre
neste år.
Det hender at unger som står ved sykkelstativene uten at noen sier fra om at det ikke er lov.
Personalet bør være litt mer aktivt oppmerksomme og ta tak i ting som skjer, samt følge opp uønsket
aktivitet.
De voksne skal fordeles utover hele skoleområdet når de er ute, men noen opplever at dette ikke
alltid er tilfellet.
Kvalitetsplanen til SFO ligger ute på Trondheim Kommune sin hjemmeside.
Det skal lages en egen plan for Lade SFO, dette jobber Anniken med. Det har ikke vært noen egen
plan tidligere.
Det er for lite organisert lek / tilbud til aktiviteter som gjør at ungene blir bedre kjent med hverandre
(gjelder spesielt 1. trinn).

Det er dårlig erfaring med vikarer som ikke kjenner ungene. Det er et ønske om at det skal være faste
vikarer. Det jobbes med å få på plass dette.
Noen foreldre må lete lenge etter ungene når de henter på SFO.
Det er funnet glasskår m.m. i skogen og uteområdet på skolen. Området bør ryddes / gjennomgås
jevnlig for å unngå at noen skader seg.
Det er mange unger på 1. trinn i år. Det bør kanskje være en ny strategi for organisering siden de er
så mange?
Det kom spørsmål om skolens rutiner for sikkerhet. Det har hendt at varebiler har kjørt på området
mens ungene har vært ute. Det er observert at det har sittet unger inne i varebilene mens varer ble
levert. Ifølge rektor er det innkjøring forbudt på skolegården. De som skal levere varer skal ringe på
forhånd for å avtale levering, samt at det skal være en voksen ute som passer på ved bilen. Det er
ikke alle sjåførene som overholder dette.
De ansatte på SFO skal også ha ros for jobben de gjør. Bl.a. Thomas er veldig flink med ungene.
Det ble stilt spørsmål om SFO sin økonomi og hvordan denne blir påvirket av at flere velger halv
plass. Det tas høyde for dette i budsjettet. SFO kan evt. få midler fra skolen hvis det er behov for det.
De som har halv plass får kun komme på SFO mandag-onsdag i ferier fra 01.01.2018. Fra 2018 skal
SFO holde stengt 2 uker i sommerferien. Dette gjelder for hele Trondheim Kommune.
Det etterlyses en strategi for å gjøre SFO mer attraktivt og spennende. Det er bl.a. få elever på 4.
trinn, da mange slutter tidlig fordi de synes det er kjedelig på SFO.
Ifølge SFO-leder Anniken skal det lages en plan for aktiviteter. Ungene skal være med å bestemme
hvilke aktiviteter de ønsker.
Det bør kanskje være et eget opplegg for 4. klassingene? Og evt. for 3. trinn?
Anniken ønsker at SFO skal være interessant for alle trinnene fra 1.-4. Hun ønsker en responsgruppe
som kan være med på å utvikle dette.

Morgen start på skolen - Avskaffelse av myk morgen
Bakgrunnen for avskaffelse av myk morgenstart er at lærerne ønsker å bruke tiden fra 08.00-08.15 til
å gjøre klart i klasserommet før elevene kommer. Det er mye som skal organiseres / løses for lærerne
mellom 08.00-08.15, bl.a. skal kommunikasjonen skje raskere (via Meldeboka). Lærerne har et ønske
om å «eie» klasserommet og trenger denne tiden til forberedelser.
Det har også vært noe uønsket aktivitet i gangene tidligere.
Dørene åpnes slik at ungene kan gå inn kl. 08.10. Dette gjelder alle trinn. Alle elevene skal være på
plass i klasserommet kl. 08.15.

Noen kommer for sent, dette må skolen ta tak i.
Det ble spurt om det er mulig at dørene kan åpnes 5 minutter før for å unngå kaos. F.eks. for 1.
klasse.
Skolen ønsker kortere / raskere avskjed mellom barn og foreldre.
Vedr. overgangen fra SFO til skolen, for de som er på SFO fra morgenen av. Det er få voksne til stede
for å følge opp, bl.a. med hjelp til å henge på plass klær osv. Er det mulig at barna som er på SFO kan
få gå rett opp, uten å gå ut først?
SFO diskuterer hvordan dette kan løses bedre. Det gjelder spesielt 1. trinn.
Det er kun 2 voksne på SFO på morgenen, Anniken begynner på jobb kl. 08.00.
Det er et problem at større søsken ikke rekker å følge sine småsøsken, da kommer de for sent til
timen sin.
Kanskje assistentene kan brukes for å avhjelpe rushet?
Ungene skal i utgangspunktet sitte på plassene sine i gangen til de blir hentet av lærerne og går inn i
klasserommet. Problemet er at det blir for trangt i gangen med mange unger / voksne. 1.klassingene
blir lett utrygge.
Skolen ønsker at foreldrene skal være raskere ute av bygget. Ungene klarer seg fint resten av dagen,
så da bør de klare seg selv på morgenen også.
Hvis elevene ikke kommer på skolen og det ikke er sendt melding om fravær via meldeboka, blir de
normalt etterspurt og foreldrene kontaktet.
Det var et ønske om at barna kanskje bør meldes inn på skolen slik det blir gjort på SFO.
Noe av grunnen til at det oppleves kaotisk, er at det er mange barn som leveres direkte til skolestart
og ikke er på SFO først.
Det blir bedre til neste år når den nye skolen åpnes, men FAU ønsker at noe gjøres for å bedre
situasjonen i år også.
Et forslag til enkel forbedring er at det henges opp kurver med blåposer også på den andre siden av
hovedinngangen, slik at man unngår å stå i kø på høyre side.

Hendelse i Fagerheimskogen i sommer.
Noen gutter hadde bygd hytte i skogen. De ble oppsøkt av en mann som ville lære dem å onanere.
Politiet har fått melding om saken og spaner i skogen.
Alle foreldre bør informeres og gi beskjed til ungene om at de må takke nei til å se andres intime
kroppsdeler, uten å si noe om at dette skjedde på Lade.
Karina lager en notis om saken som videresendes til foreldrene. Denne saken vil også bli en post på
foreldremøtene i høst.

Vedr. informasjonsflyt

Informasjon med e-postlister for trinnene sendes ut av administrasjonen til klassekontaktene. En
trinnkontakt sender ut informasjon / referat med aktuell informasjon til sitt trinn på e-post, samt via
facebook.

Natteravner
Foreldrene i 9. trinn er natteravner. Natteravnene går runder på Lade fra mai og utover mot
skoleslutt. Karl Sellgren er sjef for natteravnene i Trondheim.

TV-aksjonen 22. oktober
TV-aksjonen 2017 er 22. oktober. Foreldrekontaktene organiserer dette på Lade Skole. De må være
på skolen ca. kl. 15-17.
Det trengs 1 person som kan være ansvarlig og ha kontakt med Frivilligsentralen, jfr. ansvar for
bøssene. Det oppfordres til at noen melder seg så snart som mulig. Karina er på kurs og har ikke
mulighet til å delta. Håvard Skrogstad er ansvarlig.
Foreldrekontaktene baker kake, det bør skaffes fruktkurver (sponset fra butikkene i nærområdet?),
saft og kaffe som kan serveres til bøssebærerne. Oppmøte på skolen 1 time før det begynner.
Prest Jan Asbjørn Sagen deltar og er «oppstarter» for bøssebærerne.

Midler til ungdomstrinnet
Det er mulighet til å søke om midler til aktiviteter i helgene for ungdom.
Noen ønsker fritidsklubb på Lade. Et annet ønske er en brakke som kan brukes til musikkøvelse /
band osv. Noen av foreldrene kan bidra. Skolen kan også være behjelpelig.

Valg til FAU 2017 / 2018
Leder:

Håvard Skrogstad ønsker å ta over som leder, da Karina ønsker å trappe ned. Han ble
enstemmig valgt.

Nestleder:

Karina Lund blir ny nestleder.

Kasserer:

Ellen Bugen

FAU kan registreres i Brønnøysundregistrene, slik at de får et eget organisasjonsnummer. Dette er en
fordel bl.a. slik at bankkonti til klassekassene kan opprettes i FAU sitt navn. Ellen ordner med
registrering av FAU i Brønnøysundregistrene.

Samarbeidsgrupper

Christer ble valgt til medlem i Samarbeidsgruppen for Skole, Trygg/Lade og Korpset.
Marius er fagleder. De jobber bl.a. med anti-mobbetiltak, ungdomsklubb osv.
Det skal være et møte 25. september vedr. nettvett for foreldrekontakter m.m. Skolen har sendt ut
egen invitasjon til dette møtet.

Brukerråd
Brukerrådet består av 2 lærere, 3 elever, 2 foreldre, samt at rektor er sekretær.
Det er møter 2 ganger hvert halvår.
Karina og Dina er representanter for foreldrene.
Ragnhild er varamedlem.
Det trengs 1 varamedlem til ! Det er fint om noen melder seg til dette.

Samarbeidsmiljøutvalg (nytt)
Se www.fug.no for retningslinjer m.m.
Fysisk og psykisk helse skal ivaretas, jfr. elevundersøkelsen.
Ifølge elevundersøkelsen forekommer det mobbing i klasser. Noen synes undervisningen er kjedelig
lagt opp.
Håvard Skrogstad og Kristel Antine Helland Hansen ønsker å sitte i Skolemiljøutvalget.
Ragnhild er vara.

Kontaktutvalget på Lade (Bydelsutvalg)
Består av Trygg/Lade, menigheten, politi, pensjonister. En av foreldrekontaktene er representant der.
De jobber mot kommunen / politikerne. Det er et høringsutvalg vedr. utbygging, trafikk osv.
Christer er varamedlem.

Foreldrekontakter i FAU
Foreldrekontaktene har plikt til å delta på FAU-møter. Det bør helst være 1 fast person fra hvert trinn
som deltar.

Forslag til arbeidsgrupper:
SFO: Merete og Karina ønsker å være med
Psykososialt miljø / HMS / Fysisk miljø
Nye Lade Skole

Trafikkgruppe
Miljø / logistikk
Skole – hjem
Visjonsgruppe
TV-aksjonen – hvem gjør hva ?
Gruppe for 1.-4. trinn
Gruppe for 5.-7. trinn
Gruppe for 8.-10. trinn
Ungdomsklubb
Karina sender ut google-dokument slik at de som vil kan melde sin interesse og være med i gruppene.

FAU må motivere skoleledelsen til endring / forbedring. Alle ønsker / tiltak må følges opp.

Oversikt over FAU-møter 2017 / 2018:
Utgangspunktet er den 2. mandagen i måneden.
16. oktober kl. 18.30-20.30
13. november
8. januar
12. februar
12. mars
9. april
14. mai
11. juni
Juleavslutning FAU : Rett etter møtet 13. november.

