Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:

Mandag 16. oktober 2017

Møtetidspunkt:

Kl. 18:00-20:00

Møtelokale:

Elevkantinen - Lade skole

Deltagere:

Arild Blindheim
Bente Moholt
Bugen Ellen
Christer Sandvik
Gry Strøm
Håvard Skrogstad
Kamilla Storvik
Kristel Antine Helland-Hansen

Trinn uten deltagelse:

5.trinn, 7.trinn, 8.trinn og 10.trinn.

Marit Vassbotn Bjørseth
Ottar Dahle
Ragnhild Elisabeth Nedland
Rune Kyrkjebø
Sverre Fossen
Solrunn Berglund Berntzen
Karina Lund

Agenda
● Gjennomgang av vedtekter
Det ble samlet mye informasjon som går inn i forslag til nye vedtekter for FAU som blir behandlet på
FAU-møte 13. november 2017.

● Aktuelt fra rektor
Rektor orienterte om hva som er aktuelt for tiden, kort oppsummert med følgende punkter:
- Vi må jobbe med omdømmet til Lade Skole, hvor målet er at foreldre og alle som omtaler
skolen gjør dette på en positiv måte.
- Dersom foreldre har en sak, noe som irriterer, ta kontakt med kontaktlærer eller SFO-leder,
eller kom innom rektors kontor - så kan vi håndtere saker som enkeltsaker, og FAU kan
jobbe med saker av mer strategisk karakter.
- Vil at det skal være lett å komme med kritikk til oss, og ønsker ikke en kultur hvor kritikk blir
ytret på andre plasser, der det ikke hører hjemme.
- Foreldre på Lade er opplest, kloke og en viktig gruppe medspillere som vil at skolen skal bli
bedre.
- Alle foreldremøter utenom 5.trinn er gjennomført, og håper vi har møtt engasjerte dyktige
lærere.
- Mobbing foregår, på tross av mye fokus. All erfaring tilsier at vi ofte lykkes når vi går inn i
enkeltsaker. Det blir ikke verre av å si ifra. Det skal være lav terskel for å håndtere mobbing
på Lade. Å håndtere mobbing på fritiden krever en god dialog med foreldre og voksne som
leder fritidsaktivitetene på Lade.
- Verneombudet har bestemt å stenge klasserommene til 9.trinn pga. dårlig luftkvalitet, dvs
høye CO2-verdier. Ny frist i uke 44 pga leveringsproblemer hos leverandør. Midlertidig
klasserom blir dramasalen. Målingene i resten av bygget er målt tilfredsstillende.
- Har hatt mye fokus på digital dømmekraft i det siste.
- Personalet skal på omvisning på nye Lade skole neste uke.
- Økonomien er grei og vi forbereder oss nå på å flytte inn på ny skole.

● Myk morgenstart
Skoleledelsen får oversendt det som ble referert om myk morgenstart fra sist FAU-møte som innspill
til evalueringen på torsdag 19.oktober.
Evaluering i FAU-møte 13.november.

● Fokusgrupper
● TV-aksjonen
Kathinka Vatne er bøsseansvarlig, og Gry er kafésjef.

● SFO-gruppe
Karina, Kamilla, Cathrine Bjørlo og Anja Kalland var i et hyggelig møte med SFO-leder.
SFO ønsker temabaserte perioder, nå er vennskap i fokus.
Målet er å gjøre SFO mer attraktivt for 3.trinn og 4.trinn.
Skoleledelsen støtter at SFO-leder skal være med på jevnlige møter med klassekontakter.
Ønsker å utfordre SFO-leder på konkrete målsettinger, feks. 70% deltagelse av
fjerdeklassinger?
Gruppen møter SFO-leder på nytt i november.

● Ungdomsklubb-gruppe
Christer, Elisabeth og Ottar. I tillegg meldte følgende seg på foreldremøte 5.trinn:
thorunn.wikdahl@gmail.com
audun.kvam@gmail.com
Karianne kristensen, kristensen.karianne2@gmail.com
Christer hører med gruppen om hvordan de skal organisere seg.
Prøver også å få med noen fra skolen, feks. naturfaglæreren i 9.trinn, Svein Åge, er
engasjert i ungdomsklubb?

● Psykososiale miljø
Vibeke, Ragnhild, Kristel, Håvard.
Avventer skolemiljøutvalget.

● Miljø og logistikk
Gry, Gunn Mogseth Skrove og Marthe Juliussen (spesielt for trafikk).
Status: Mye søppel, tau, potensielle farlige ting. Må bli foreldrebasert frivillig dugnad.
Avventer vaktmester for hvordan håndtere avfall.

● Mulige fremtidige prosjekter
-

Mer fysisk aktivitet i skolen
Visjon for Lade skole
Omdømme for Lade skole
HMS-gruppe

● Saker overført til neste FAU-møte
-

Innføring av anmerkninger på Lade Skole
Rutiner ved uhell/skader (avventer rutiner oversendt)

-

Trafikksikkerhet
Skremming på do
Skitne do
Innkalling til foreldremøter overlapper
Struktur på samtalen mellom foreldrekontakt og kontaktlærer
Sykkeltest på Eberg
Kontakt til FAU i meldeboka

● Nye saker på neste FAU-møte
-

Lengde på skoledag på fredag

Møteplan
Mandag 16.okt.2017 kl.18.00-20.00
Mandag 13.nov.2017 kl.18.00-20.00
Mandag 11.des.2017 kl.18.00-20.00 + noe hyggelig etterpå
Mandag 22.jan.2018 kl.18.00-20.00
Mandag 12.feb.2018 kl.18.00-20.00
Mandag 12.mar.2018 kl.18.00-20.00
Mandag 16.apr.2018 kl.18.00-20.00
Mandag 14.mai.2018 kl.18.00-20.00
Mandag 11.jun.2018 kl.18.00-20.00
(Fet skrift er endringer fra sist.)

