Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:

Tirsdag 13.februar 2018

Møtetidspunkt:

Kl. 18:00-20:00

Møtelokale:

Elevkantina på Lade skole

Deltagere:

Ottar Dahle
Gry Strøm
Ellen Bugen
Christer Sandvik
Ragnhild Elisabeth Nedland
Ann Mari Follestad

Trinn uten deltagelse:

2.trinn, 5.trinn, 6.trinn, 7.trinn, 8.trinn, 10.trinn.

Sverre Fossen
Lise Nubdal
Elisabeth Øystrøm
Marius Bjerkaas
Håvard Skrogstad

Agenda
Aktuelt fra rektor
Marius presenterte elevundersøkelsen.

Hvordan kan FAU-arbeidet forbedres
Det ble diskutert at det å jobbe mot større mål vil øke engasjement for FAU-arbeidet. Se punktet “langsiktig
målsetting for Lade Skole”. Videre vil det å tydeliggjøre hva arbeidet til klassekontaktene går ut på gjøre det
enklere å være klassekontakt. I tillegg kan arbeidsgruppene forpliktes mer gjennom å etablere milepæler.
Fortsatt er målet at påtroppende klassekontakter til høsten får klare retningslinjer og deltar på siste
FAU-møte før sommern; tirsdag 12.juni.

TV-aksjonen
Kamilla er ansvarlig.
Når påbegynnes arbeidet?
Ingen deltagere fra gruppa deltok på FAU-møtet.

SFO-gruppe
Karina, Kamilla, Cathrine Bjørlo, Anja Kalland, Iluana.
SFO-gruppen følger opp forespørsel fra FAU-leder Singsaker skole om å lage et felles brev til Trondheim
Kommune angående planen for ferieavvikling for SFO.
Neste møte med SFO-ledelsen er planlagt i februar.

Ingen deltagere fra SFO-gruppa deltok på FAU-møtet..

Ungdomsklubb-gruppe
Christer, Elisabeth, Ottar, Thorunn, Audun og Karianne.
Gruppa møtes for å konstituere seg til neste FAU-møte.

Psykososiale miljø
Hvem: Vibeke, Ragnhild, Kristel, Håvard.
Ingen saker.

Miljø, logistikk og trafikk (HMS)
Gry, Gunn Mogseth Skrove og Marthe Juliussen.
Alle ansatte kurses hvert andre år i førstehjelp, sist gang i januar 2017.
Plakater henger på do og forskjellige arbeidsrom.

Langsiktig målsetting for Lade Skole
Etter kort diskusjon ble det tydelig at “omdømme for Lade skole” er en dårlig tittel på dette prosjektet, da det
handler ikke om hvordan verden utenfor ser på Lade, men heller at vi på Lade skal ha en langsiktig
målsetting som samler oss.
Skal Lade Skole lykkes med å gjennomføre et større prosjekt, kreves det prioritering av et prosjekt over
lengre tid, og dermed nedprioritering av andre prosjekter som ligger utenfor “vanlig drift”.
I første omgang handler det om at FAU prioriterer hva som vi foreldre anser som det viktigste prosjektet å
satse på. Hvorvidt det er “økt fysisk aktivitet i skolen”, “Lade skole som MOT-skole”, eller andre prosjekter
må dette prioriteres.
I FAU møtet ble det diskutert hvorvidt det at Lade skole skal bli mottaksskole er det prosjektet vi prioriterer
fremover nå, slik at vi gjør det vi kan for at Lade skole lykkes med det - både skolen, oss foreldre, og
nærmiljøet. Dette blir diskutert videre på neste FAU-møte.
FAU ønsker mer informasjon fra skoleledelsen om hvordan arbeidet med å bli mottaksskole går, hvordan
skolen forbereder seg, og hvordan vi foreldre kan bidra.
Håvard følger dette opp med Bente.
Det ble også diskutert at det å etablere langsiktige målsettinger og viktige prosjekter vil gjøre FAU-arbeidet
mer interessant og givende.

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.

Det ble orientert om at skal vi lykkes med dette, må skolen involveres og prosjektet må prioriteres over lang
tid. Dette har konsekvenser for andre prosjekter. Les punktet “Langsiktig målsetting for Lade skole”.

Skal Lade skole bli mobilfri skole?
10.trinn er i gang med å utprøve dette. Erfaringene rundt dette blir evaluert i brukerråd og elevråd. Videre
prosess håndteres der.

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.

Eventuelt
Møteplan
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
Tirsdag 11.sep.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 9.okt.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 13.nov.2018 kl.18.00-20.00
Tirsdag 11.des.2018 kl.18.00-20.00

