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

Mandag 11. februar 2019
kl. 18.30-20.30
Lade Skole

Deltakere:
Håvard Skrogstad, FAU-leder, 2. trinn
Siw Iren Følstad, nestleder, foreldrek.6.trinn
Ellen Bugen, kasserer FAU, 2. trinn
Kathinka Vatne, foreldrekontakt 1. trinn
Pia Mikkelborg, foreldrekontakt 1. trinn

Lars Magnussen, foreldrekontakt 4. trinn
Siri Thune, foreldrekontakt 7. trinn
Lise Nubdal, foreldrekontakt 9. trinn
Hege Mentzoni Grønning, foreldrekontakt 10.
trinn

AKTUELT FRA MARIUS BJERKAAS
Skole-hjem-samarbeidet
Hovedmål: Skape et trygt og godt skolemiljø
● Tydelig klasseledelse
● Relasjonssamarbeid
● Skolens premisser
o Legger opp til samarbeid
o Hvilken rolle får foreldrene
o I skoletiden
o Når kan samarbeidspartene møtes (Barne- og familietjenesten bl.a.)
o Hvordan møter vi foreldrene
o Det er stort mangfold på Lade
o Samarbeidet må tilpasses
o Skolen kan komme hjem hvis det er behov for det. Det kan gi trygghet, foreldre kan også
trenge det.
o Noen synes det er vanskelig å ta kontakt, kan bli møtt med motstand
o Ca 90% er fornøyd
o 10% har kanskje problemer
Skolevegring kan medføre mye frustrasjon. Skolen kan ha avgjørende rolle og må være til hjelp og
komme med råd og tips. Mye må prøves ut, barnets beste må være i fokus. Kanskje foreldrene
trenger hjelp. Skolen kan henvise til Barne- og familietjenesten for samarbeid og hjelp.
Det er faste arbeidsløyper for hvordan ting skal gjøres. Foreldre har rett til info med unntak av når
det er snakk om vold og misbruk. Skolen må tenke på barnets beste.
Man må avklare forventninger tidlig. Hva kan skolen gjøre og hva kan hjemmet gjøre?
● Trinnmiljø: det er viktig at foreldrene snakker sammen. Ting utenfor skolen kan skape gnisninger
som tas med inn i skolen og påvirker gruppa (både barn og foreldre).
● Mange trinn samarbeider godt og fronter positive ting.
● Det kan være en fordel med et fast årshjul for aktiviteter på trinnene. Alle foreldrene kan deles
inn i grupper med ansvar for forskjellige aktiviteter allerede fra 1. trinn (ikke bare
foreldrekontaktene).

●

Det er viktig å huske alle barna på trinnet, ikke bare egne barn.

INFO OM MOT v/ Marius Bjerkaas
● Mot til å leve
● Mot til å bry seg
● Mot til å si nei
Skolene skal få mulighet til å satse, de kan få midler fra kommunen. Man jobber internt ift.
personalet. Ungdomstrinnet er positive. Man må sette av tid og prioritere.
MOT = Robust ungdom, prosjektet satser på 7.-13. årstrinn.
Skolen som samfunnsbygger:
● Felles verdiplattform
● Alle inkluderes
Barnehagene på Lade skal også vurdere om de skal være med i MOT. Skolen setter deres deltakelse
som en forutsetning for at det skal lønne seg for dem å satse på MOT for småtrinnet.
Det er ikke endelig avklart om Lade Skole skal være med på dette nå. Det diskuteres internt. Det er
lite erfaring med jobbing på lavere trinn. Det vil være en fordel å starte før 7. trinn.
Det ble også jobbet litt med MOT på Lade Skole for ca. 17 år siden.
Dette er et verktøy for å bygge robuste, trygge barn. Det finnes andre tilsvarende program for lavere
trinn.
UDIR har et læringsmiljøprosjekt.
Fagfornyelse – har bl.a. livsmestring. Det overtar for kunnskapsløftet. Dybdelæring. Starter høsten
2020.
Adferdsutfordringer
● Kan bli mye negativt, det kan påvirke samarbeidet. Det er viktig med positive tilbakemeldinger. Vi
må være proaktiv og være i forkant.
● Ungdomstrinnet – regler må håndteres på samme måte, man må gi samme reaksjon. Det jobbes
mye med ordensregler, alle må være samkjørt. Et klapp på skuldra kan være viktig både for
sårbare og robuste elever.
● Fokus på å se alle, bl.a. ved å stå i døra om morgenen og hilse på alle.
● Man må være samkjørt fra 1.-10. trinn.
● Samarbeid rulleres, det byttes på grupper slik at alle blir bedre kjent med alle.
● Husk : Spør og utfordre !

GODKJENNING AV INNKALLING, REFERAT OG EVENTUELT
● Dette ble godkjent.
VALG AV FORELDREREPRESENTANTER
● Behov for 1 foreldrerepresentant til kantineutvalg.
Lise Nubdal er representant for ungdomstrinnet. Siw Iren Følstad kan være representant for
barnetrinnet frem til en annen person melder seg.
● Foreldremøteutvalg:
Karina Lund, Kathinka Vatne og Kari Grøtli Nygård stiller som representanter fra FAU.

STATUS FRA GRUPPER I FAU:
FAU-STYRET v/ Håvard Skrogstad
● Prosjekt: Hva kjennetegner foreldrene ved de årgangene som har klart seg best. Vi har et mål om
å ha en «verktøykasse» klar til mai-møtet. Dette skal bl.a. inneholde en struktur for
foreldrekontaktene med info om hva som skal gjøres i løpet av året.
● 2. møte med elevrådet er under planlegging. Elevrådet utfordres på hva som skal til for at flere –
på eldre trinn – går eller sykler til skolen. Dette har delvis bakgrunn i trafikksituasjonen ved
skolen på morgenen, det observeres ofte farlige situasjoner.
● FAU-leder har fått ny e-postadresse : leder@ladefau.no
● FAU-styret tar over ansvaret for å sende referat fra møtene på e-post til alle foreldrene. Vi
avventer å få alle e-postadressene fra administrasjonen. Foreldrekontaktene på de forskjellige
trinnene kan i tillegg sende egen info til sitt trinn om aktuelle saker.
TRAFIKKGRUPPA v/ Lars Magnussen
● Trafikksituasjonen rundt skolen følges opp.
● Det fungerer stort sett greit på p-plassen, men mange stopper og snur andre steder.
● Trafikkgruppa har bedt om at det gjennomføres en ny skoleveiundersøkelse. De forrige
undersøkelsene ble gjort i 1996 og 2003.
● Det er mye ekstra trafikkaos rundt skolen når det er snø.
SFO
Gruppa prøver å få til et nytt møte med Iren.
UNGDOMSKLUBB
Er i gang.
PSYKOSOSIALE MILJØ
Vi ønsker info fra gruppa på neste møte (evt. skriftlig status hvis ingen kan møte)
FOREDRAG FRA PSYKOLOGIFORENINGEN v/Kathinka Vatne
Det holdes foredrag i auditoriet for 1.-6. trinn torsdag 14.2.

Neste FAU-møter:
Mandag 11. mars 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 8. april 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 13. mai 2019 kl. 18.30-20.30
Mandag 17. juni 2019 kl. 19.30-20.30

