Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:

Mandag 22. januar 2018

Møtetidspunkt:

Kl. 18:00-20:00

Møtelokale:

Elevkantina på Lade skole

Deltagere:

Iuliana Mariana Hussein
Ottar Dahle
Karina Lund
Kathinka Vatne
Kristel Antine Helland-Hansen
Ragnhild Elisabeth Nedland
Bente Moholt
Håvard Skrogstad

Trinn uten deltagelse:

2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 10. trinn.

Agenda
Saker med administrasjonen
● Aktuelt fra rektor
Rektor gikk igjennom hvordan skolen jobber med læringsmiljøet, se vedlegg 1.

Saker uten administrasjonen
Hvordan få til økt deltagelse på FAU-møte?
Det ble diskutert hvorvidt ansvarliggjøring av klassekontaktene, samt tydeliggjøring av hva arbeidet
går ut på, kan øke deltagelse.
Målsetting for FAU-arbeidet er å forplikte klassekontaktene for neste år, før sommeren, hvor målet
er høy deltagelse og forpliktelse på siste FAU-møte før sommeren.
Håvard jobber videre med dette.
I tillegg blir tidspunkt endret fra mandager til tirsdager for FAU-møter fremover.

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

● SFO-gruppe
Karina, Kamilla, Cathrine Bjørlo, Anja Kalland, Iluana.

SFO-gruppen følger opp forespørsel fra FAU-leder Singsaker skole om å lage ett felles brev
til Trondheim Kommune angående planen for ferieavvikling for SFO.
Neste møte med SFO-ledelsen er planlagt i februar.

● Ungdomsklubb-gruppe
Christer, Elisabeth, Ottar, Thorunn, Audun og Karianne.
Christer var fraværende på FAU-møte 22.januar, så presenterer plan for prosjektet på
FAU-møte 13.feb
Elevene er aktiv med dette. Drives av Mikael i elevrådet. Svein Åge Nilsen er engasjert
lærer.

● Psykososiale miljø
Hvem: Vibeke, Ragnhild, Kristel, Håvard.
Status på dette:
FAU ønsker å utfordre skoleledelsen på hvorvidt klassekontaktene kan involveres i større
grad og brukes mer aktivt i saker som påvirker miljøet på trinnene, samt informasjonsflyt til
alle foreldre.
Dette inngår under punktet for økt deltagelse på FAU-møtene gjennom tydeliggjøring av
arbeidet til klassekontaktene, og følges videre av Håvard.

● Miljø, logistikk og trafikk (HMS)
Gry, Gunn Mogseth Skrove og Marthe Juliussen.
Etter nye rutiner på morgenen med levering, har trafikksituasjonen utenfor skolen blitt mye
bedre.
Angående rutinen ved uhell/ skader, ble det diskutert hvor spisset kan den være. FAU er mer
opptatt av hvorvidt ansatte kurses i grunnleggende førstehjelp, og ønsker en gjennomgang
av dette. Samt at en plakat med instrukser er synlig på skolen.
Håvard følger dette opp med Bente.

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

Saker til prioritering
Se vedlegg 2 for prioritering av saker.

● Mer fysisk aktivitet i skolen.
FAU ønsker å utrede videre hvorvidt det er mulig å øke mengden fysisk aktivitet i skolen og blir
definert som et prosjekt som følges videre.
Karina finner ut hvilke Trondheimsskoler som har jobbet med dette, og erfaringer de har gjort seg.

Håvard diskuterer med Bente om skoleledelsen har diskutert dette noe.

● Skal Lade skole bli mobilfri skole?
FAU ønsker å utrede videre dette spørsmålet og det blir definert som et prosjekt som følges videre.
Her er det noe historikk på Lade skole som må avdekkes, hvor det er god erfaring fra korpset, samt
at det var snakk om noe på skolen i fjor. Det er også andre Trondheimsskoler som har suksess
knyttet til dette.
Kathinka finner ut hvilke Trondheimsskoler, hvordan de har gjort det og erfaringer knyttet til det.
Håvard snakker med Bente om dette.

● Rutiner ved uhell/ skader
Dette inngår nå under HMS, og er omtalt der.

● Innføring av anmerkninger på Lade Skole
Dette var mer en teknisk forbedring for å få varsling i meldeboka ved anmerkning.

● Innkalling til foreldremøter overlapper
Håvard gir Bente en anmodning om at ingen foreldremøter overlapper.

Følgende saker ble ikke diskutert
●
●
●

●
●
●
●

Ønske om at Lade skole skal bli MOT-skole
Skitne do
Lengde på skoledag på fredag
○ Denne saken har vært oppe tidligere. Samler informasjon fra referat, og diskuteres i FAU
ved neste anledning.
Ønske om undervisningsopplegg i regi av SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep).
Visjon for Lade skole.
Sykkeltest på Eberg
Kontakt til FAU i meldeboka.

Møteplan
Tirsdag 13.feb.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 13.mar.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 17.apr.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 15.mai.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 12.jun.2018 kl.18.00-20.00

Vedlegg 1: Arbeid med læringsmiljøet - FAU 220118
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
Kapittel 9A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives
og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan
skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.

Skolens ansatte har alle aktivitetsplikt og har fått bedre verktøy
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
Alle trinn har utarbeidet rutiner for arbeidet med et godt og trygt læringsmiljø
https://docs.google.com/document/d/1Umtpwayt_2LZh1VOrqnmh5emWyZM1FwalhzcH0GCNNs/edit
Hva hvis jeg får vite at barnet mitt mobber andre?
https://www.udir.no/nullmobbing/hva-gjor-jeg-hvis-barnet-mitt-mobber/
Fra artikkel i dagens Adresseavis
http://trd.by/Aktuelt/2018/01/22/Flere-elever-melder-om-mobbing-15945365.ece
der Kristin Oudmayer i UNICEF uttaler seg om mobbetall i skolene:
Hun sier tydelig klasseledelse og forventningsstyring, relasjonsarbeid mellom lærer og elev og et positivt
elevsyn, et godt hjem- og skolesamarbeid og det å bygge fellesskapsfølelse og godt samhold i klassen er
fire faktorer som man vet forebygger mobbing.

Viktig lenke https://www.udir.no/nullmobbing

Vedlegg 2: Prioritering av saker

