Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:
Møtetidspunkt:
Sted:

Mandag 12. november 2018
kl. 18.30-20.30
Auditoriet på Lade Skole

Deltakere:
Håvard Skrogstad, FAU-leder, 2. trinn
Ellen Bugen, kasserer FAU, 2. trinn
Kathinka Vatne, foreldrekontakt 1. trinn
Karina Lund, 2. og 5. trinn
Lars Magnussen, foreldrekontakt 4. trinn

Kari Grøtli Nygård, foreldrekontakt 5. trinn
Pål Gabrielsen, foreldrekontakt 7. trinn
Christer Sandvik, 7. trinn
Ottar Dahle, foreldrekontakt 10. trinn
Hege Mentzoni Grønning, foreldrek. 10. trinn

AKTUELT FRA REKTOR Bente Moholt :
● Lærerstudenter overtar hele skolen i uke 10-2019. Lærerne er bortreist denne uka. Nærmere
info kommer senere.
TIDLIG INNSATS V/ Lene Skjølsvik, avd. leder 1.-4. trinn.
● Dette er et satsingsområde for skolen.
§1-1 Formålet med opplæringa.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjer danning og
lærelyst…
Hvorfor kartlegging?
● Bruk av kartleggingsmateriell kan gi oss viktig informasjon
● Kan forebygge og sette i gang tiltak, tidlig innsats
● Kan være avgjørende for barn som trenger ekstra støtte
Men det aller viktigste med kartlegginga er TILTAKENE! Vi må vite hvor elevene er for å vise dem hvor
de skal.
Tidlig innsats:
Mål og tiltaksplan. Intensivkurs:
● Lesekurs
● Skrivekurs
● Regnekurs
Intensiv opplæring i lesing og skriving til elever som strever er viktig, og må igangsettes med én gang
utfordringene viser seg. Gjennom kartlegging og observasjon vil læreren kunne oppdage hva eleven
strever med, og det er skolen og læreren som avgjør hvordan den intensive opplæringa skal gis.
Det vil være hvert enkelt barns behov som vil være avgjørende for hvilke tiltak som iverksettes og
hvordan disse tiltakene organiseres. For noen elever vil litt ekstra oppfølging av kontaktlærer i en
periode være nok. For andre kan kanskje intensive lese- og skrivekurs være det rette tiltaket.
●

Tempolex er et intensivt leseprogram. Elevene tas med ut av klassen for å gjennomføre
dette.
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Noen elever synes det er ubehagelig og stigmatiserende. Det er viktig å fokusere på at vi er
flinke på forskjellige ting, ikke på at noen er dårlige.
Det er samarbeid mellom barnehagene på Lade og skolen. Jfr. førskolegrupper. Man ønsker
mer lek-basert læring.
Barna forventer å lære noe når de kommer på skolen.
Tilpasset opplæring både til de flinkeste og de mindre flinke er viktig.
Skoleporten.no: Resultater fra de enkelte skoler fra nasjonale prøver finnes der.
Hva er praksis på de forskjellige trinnene? Det er ønskelig å ta opp dette i lærermøte.
Rektor og Lene Skjølsvik ønsker å ha møte med Karina og noen flere vedr. oppfølging av
dette.

VALG AV FORELDREREPRESENTANTER
● 3 foreldrerepresentanter til responsgruppe for foreldremøter.
Det er ønskelig med representanter i responsteamet vedr. foreldremøtene. Ønsker endring i
møteform / innhold, samt mer diskusjoner på møtene. Det er viktig å få vite dato for
foreldremøtene tidlig, samt at man unngår møter for flere trinn på samme dag. Det bør være
felles regler for innkalling m.m. Det er store forskjeller i lærergruppa.
Karina Lund, Kathinka Vatne og Kari Grøtli Nygård stiller som representanter fra FAU.
● 1-2 foreldrerepresentanter til kantineutvalg.
Det er ønskelig med 2 foreldrerepresentanter i kantineutvalget. 1 fra 5-7. trinn og 1 fra 8-10. trinn.
Utvalget samarbeider med kokken på skolen og skal vurdere meny, pris, evt. annen
prismodell (pr. i dag er det klippekort). Det skal serveres gratis frokost til ungdoms-trinnet
(grøt e.l.) Interesserte personer bes ta kontakt med FAU-leder Håvard Skrogstad.
● Valg av representanter til skolemiljøutvalget, samt 2 varamedlemmer.
Representantene fra i fjor ble gjenvalgt, dvs. Håvard Skrogstad, Ragnhild Elisabeth Alnes Nedland og
Kristel Antine Helland-Hansen. Varamedlem: Linda Maria Hjalmarson.
Det er ønskelig med 1 varamedlem til, gjerne fra den psykososiale gruppen.
STATUS FRA GRUPPER I FAU:
TV-AKSJONEN, søndag 21. oktober
● Bra gjennomført. Savnet tilgang til kjøkken og auditorium.
● Vi håper at Kamilla S. Jensen vil ta på seg oppgaven som ansvarlig også neste år.
FAU-STYRET
● Møte mellom elevrådet og FAU-styret blir 20. november.
● Vedr. skoleball: Alle skolene skal prøve å ha skoleball på samme dag for å unngå bråk.
● FAU minner om at det bør være minimum 1 foreldrerepresentant fra hvert trinn på møtene!
TRAFIKK
● Overføringsmøte fra Marte, hun har sendt div. info til Lars og Ronny.
● Trafikken i Olav Engelbrektsons Allé har vært et tema tidligere.
UNGDOMSKLUBB
v/ Christer Sandvik
● Møter med Kulturenheten, elevrådet og rektor ved dagskolen.
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Dagskolen sine lokaler på 750-800 m2 v/ Bunnpris.
Det skal gjennomføres 2 pilotkvelder før jul: 4. og 11. desember.
Det er satt av midler til E-sport (gaming som lagsport). Det blir satsing på E-sport fram til
sommeren.
Det er ikke satt av driftsmidler enda utover tilskudd til e-sport.
Det er ønskelig å sikre fast drift, dette er prioritert høyt pga. utbyggingen på Lade.
FAU, elevrådet og KUL har uttalt seg i høringsrunden.
Det ble tatt opp i Formannskapet forrige uke, det er vilje men ikke midler enda.
Det skal søkes storbymidler øremerket fritidsklubb (Kulturenheten søker).
Foreldre må stille opp på frivillig basis inntil permanente midler er på plass. Det trengs
foreldre fra 9. og 10. trinn som kan bidra. Det blir sendt ut info om dette via Meldeboka.
Det blir lånt utstyr / spill m.m. fra Chappa til pilotkveldene.
En fast kveld hver uke i perioden januar-juni. Drift avhenger av foreldre som kan stille opp

SFO
v/ Karina Lund
● Ikke noe nytt, har ikke hatt noe møte nå. Karina avtaler møte med SFO-leder før jul.
● Det er ønskelig med mer aktivitet for å beholde 3. og 4. trinnselever på SFO.
● Ønsker årshjul med faste aktiviteter, så barna kan se fram til dette og glede seg.
HØRINGSGRUPPE RINGVE VGS
● Høringsfrist i januar.
NATTERAVN
v/ Ottar Dahle
● Prosjektet videreføres, ny ansvarlig er Lise Nubdal, 9. trinn.
● Prosjektet bør evalueres, bør det vurderes natteravn også på høsten? Jfr. uteområdet på
skolen som tiltrekker seg forskjellige folk.
ANDRE SAKER:
Mobilhotell
Prøveprosjekt. Evalueres. Gjelder 8-10. trinn, på trinnene under dette er det totalforbud. Elevrådet er
ansvarlige, de er fornøyde med det. Det er viktig at alle lærerne har samme praksis.
Skremming av barn
v/Fagerheimskogen og ved Devle gård.
Unger som har blitt forsøkt trukket inn i bil andre steder i byen.
Foreldrene bør oppfordre ungene til å være skeptiske til fremmede voksne.
Utleie av rom på skolen
Til spillkvelder og sosiale arr. for elevene. Info og regler for utleie blir utarbeidet av skolen.

Neste FAU-møte:
Mandag 10. desember kl. 18.30-20.30

