Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:

Mandag 13. november 2017

Møtetidspunkt:

Kl. 18:00-20:00

Møtelokale:

Elevkantina på Lade skole

Deltagere:

Bente Moholt
Bugen Ellen
Gry Strøm
Håvard Skrogstad
Kamilla Storvik
Kristel Antine Helland-Hansen
Marthe Juliussen
Toril Loennchen Moen

Ottar Dahle
Berit Dahl
Oddveig Kvamme
Egil Stenhaug Strand
Iuliana Mariana Hussein
Kathinka Vatne
Katrine Bjørlo Antonsen

Agenda
Saker med administrasjonen (30 min.)
● Aktuelt fra rektor
Rektor presenterte ferske tall fra 12.november hvordan Lade skole gjør det i nasjonale prøver på 8.
og 9.trinn. Skolens primæroppgave er læringsutbytte, hvor noe av dette måles gjennom nasjonale
prøver og grunnskolekarakterer.
Resultater er tilgjengelig på følgende linker:
https://statistikkportalen.udir.no/grs/Pages/Grunnskolekarakterer.aspx
https://statistikkportalen.udir.no/grs/Pages/NasjonaleProever-ungdomstrinn.aspx
Årsaker til de gode resultatene er godt kvalifiserte lærere, mange søkere til lærerstillinger, tett
teamarbeid, kunnskapsdeling, organiserte faggrupper og tilpasset opplæring.
I tillegg har Lade skole elever med ressurssterke foreldre som er opptatt av skole.
Samtidig er Lade skole ingen eliteskole, vi ønsker å kjennetegnes av et verdisyn hvor trivsel og trygt
læringsmiljø er viktige faktorer. Det er en klar sammenheng mellom trivsel og resultater.
Det meste måler vi ikke, og det ønsker vi å fortsette med. Dog kunne vi kanskje hatt betegnelser på
hva sosiale ferdigheter skal være.
Ved en senere anledning kan vi se på de samme resultatene hvor vi hensyntar de
sosiodemografiske og økonomiske faktorer på Lade, såkalt skolebidragsindikatorer.

Saker uten administrasjonen (90 min.)
● Foreldreundersøkelsen
Undersøkelsen ble diskutert og det var få i FAU som husker å ha mottatt undersøkelsen tidligere år.
Vi tror svarprosenten vil øke ved at den sendes ut gjennom meldeboka samt alle andre kanaler
skolen har tilgjengelig. I tillegg tror vi det vil hjelpe med tydelig melding om at skolen forventer at
foreldre er engasjerte og svarer på denne undersøkelsen.
Kathinka, Berit og Kristel gjennomgår undersøkelsen og gir direkte tilbakemelding til Marius med
ideer om hva som kan øke svarprosenten.
Undersøkelsen er tilgjengelig her:
https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/sporsmalene-forel
dreundersokelsen-h-2015.pdf

● Myk morgenstart
FAU har fått mange tilbakemeldinger fra foreldre som har belyst problemstillinger knyttet til
avviklingen av myk morgenstart. Oddveig, Iuliana og Håvard gjennomfører et møte med
skoleledelsen for å diskutere hvorvidt det er mulig å hensynta disse problemstillingene.

● Forslag til nye vedtekter for FAU.
De vedlagte vedtektene ble vedtatt.

● Fokusgrupper
● TV-aksjonen
Kamilla er ansvarlig for gjennomføring av TV-aksjonen i 2018.

● SFO-gruppe
Karina, Kamilla, Cathrine Bjørlo, Anja Kalland.
Konkrete målsettinger knyttet til SFO?
Nytt møte med SFO-adm senere i november?

● Ungdomsklubb-gruppe
Christer, Elisabeth og Ottar. I tillegg meldte Thorunn, Audun og Karianne seg på
foreldremøte 5.trinn.
Gruppen har ikke organisert seg ennå.

● Psykososiale miljø
Hvem: Vibeke, Ragnhild, Kristel, Håvard.
- Status og involvering ved Kristel.
- 1.des er det et samarbeidsmøte (møtedato er organisert av Marius) for et trygt
oppvekstmiljø med flere aktører.

● Miljø og logistikk
Gry, Gunn Mogseth Skrove og Marthe Juliussen (spesielt for trafikk).
Status?
- Marthe Juliussen snakket om hvordan KUL har jobbet med trafikksituasjonen, og det ble
diskutert hvorvidt FAU-kan gjøre mer.
- Marthe undersøker også om det finnes en plan for nye Lade Skole ift trafikksituasjon og
presenterer på neste FAU-møte, spesielt mtp sykkelstativ på andre siden av veien.
- Trafikksituasjonen utenfor skolen på morgenen er en utfordring, ref utsendelse fra skolen i
meldeboka 25.10. Det ble diskutert behovet for skolepatrulje, og Gry skal høre med
Singsaker skole om hvordan de har løst det.
- Videre ble det diskutert å avvente “myk morgenstart” diskusjonen, dersom levering kan
spres litt utover på morgenen og dermed forbedre trafikksituasjonen.
- Utover trafikk ble det nevnt at foreldrebasert dugnad avventes til ettersnøsmeltingen, og
kanskje før 17. mai.

● Omdømme for Lade Skole
Håvard og Bente er i prosjektet.
Oppstart på nyåret.

● Mulige fremtidige prosjekter
-

Mer fysisk aktivitet i skolen
Visjon for Lade skole
HMS-gruppe - etableres neste FAU-møte.

Andre saker til behandling senere
-

-

-

-

Innføring av anmerkninger på Lade Skole
○ Vi trenger mer info om saken, hva er problemet?
Rutiner ved uhell/skader
○ Rutinen har et forbedringspotensial, og taes opp som sak i HMS-gruppen som etableres
neste FAU-møte.
Skremming på do
○ Dette er et utbredt problem, som diskuteres videre på neste FAU-møte. Mulig behov for
“dovenn”, inspeksjon av do i friminuttene?
Lengde på skoledag på fredag
○ Å slutte 11:30 på fredag er veldig tidlig, en utfordring for de uten SFO. Mange timer å slå
ihjel, blir kult å henge på city lade.
○ Diskuteres videre på neste FAU-møte.
Skitne do
Innkalling til foreldremøter overlapper
Struktur på samtalen mellom foreldrekontakt og kontaktlærer
Sykkeltest på Eberg
Kontakt til FAU i meldeboka
Er skolegården tilfredsstillende strødd?

Møteplan
Mandag 11.des.2017 kl.18.00-20.00 + møtes på Kompis 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

Vedlegg - vedtekter for FAU Lade Skole
Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Det bør foreligge en veiledning på
hvordan arbeidet i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal foregå. Se forslaget under.

§ 1-Foreningens navn
Foreningens navn er: FAU Lade Skole.
Foreningen ble stiftet 16. oktober 2017.
Gjeldende vedtekter ble vedtatt 13. november 2017.

§ 2-Formål
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom
foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle
foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene via foreldrerepresentantene på hvert trinn.
FAU skal bruke tid på saker av mer strategisk betydning.

§ 3-Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4-Medlemmer
Medlemmene til FAU Lade Skole er foreldre til elever på Lade Skole

§ 5 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi klassekontakter så tidlig som mulig etter
skolestart, i forbindelse med et foreldremøte.
På hvert FAU-møte skal det delta en representant for hvert trinn ved Lade Skole. Klassekontaktene må bli
enige seg imellom slik at hvert trinn er representert ved hvert møte.
Alle foreldre til elever ved Lade Skole er velkomne til å bli FAU-representant, forutsatt jevnlig deltagelse på
FAU-møter.
Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte.

§ 6 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt
styremedlemmer. FAU velger tre representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget
(SU). Lederen for FAU skal være den ene av representantene.

§ 7 - Møter
FAU har møte som regel den 2. mandagen hver måned, med unntak av juli og august. Ekstraordinære
FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret
kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av

FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater ved å legge de ut på websiden til FAU, og
sender mail i tillegg. Klassekontaktene sender mail til foreldre hvor dette er hensiktsmessig.
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

§ 8 – Økonomi
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har
disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren.

§ 9 – Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker
som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 10 – Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for
uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha
alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter med diplomati og dialog. Vi har en profesjonell rolle
og forsøker så langt det går å ikke ta ting personlig.

§ 11 – Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at
rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og
andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens
ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 12 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen
FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).

§ 13 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte.
FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.

