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

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

Deltakere:
Håvard Skrogstad, FAU-leder, 2. trinn
Ellen Bugen, kasserer FAU, 2. trinn
Kathinka Vatne, foreldrekontakt 1. trinn
Eva H. Fontaine, foreldrekontakt 1. trinn
Marius Momyr, foreldrekontakt 1. trinn
Trine Tømmerdal, foreldrekontakt 2. trinn
Karina Lund, 2. og 5. trinn

Kristel Antine Helland-Hansen, 2,4,6,9.trinn
Ingrid Husby, foreldrekontakt 3. trinn
Lars Magnussen, foreldrekontakt 4. trinn
Kari Grøtli Nygård, foreldrekontakt 5. trinn
Lise Nubdal, foreldrekontakt 9. trinn
Debra Page, foreldrekontakt 10. trinn

AKTUELT / INFO FRA REKTOR BENTE MOHOLT
● Skoleovertakelsen i uke 10 gikk bra, det var et par små hendelser.
o 12 av de faste ansatte var tilstede på skolen
o Resten av staben var på Oppdal. De jobbet bl.a. med gjennomgang av rutiner og
samskaping. Lade Skole vil være en skole hvor ting gjøres likt på de forskjellige trinnene.
● Det er innskriving for 2013-årgangen torsdag 14.3.
● Rektor gir et kort sammendrag av en klagesak som har gått til Fylkesmannen og hvordan den
håndteres av skolen, jfr. Opplæringslovens § 9A-Læringsmiljø.
Fylkesmannen har gjort vedtak i saken. Konklusjonen fra Fylkesmannen er at skolen får 3 avvik som
omhandler:
1. Elevens rett til å bli hørt
2. Rektor skal varsles umiddelbart når man får kjennskap til hendelser, det tok for lang tid i
denne saken.
3. Skolen skal sikre undersøkelser som skal få frem fakta om det som har skjedd.
Skolen skal ivareta eleven knyttet til elevens behov. Egnede tiltak er satt inn så eleven har et trygt
miljø. Det er viktig å være påkoblet tidlig nok. Elevens opplevelse av episoden er avgjørende.
Skolen har plikt til å sette opp en tiltaksplan. Saken følges opp i Skolemiljøutvalget og i den
psykososiale gruppa. Det er en god dialog i dag. Barnets beste er viktigst.
Det er viktig å snakke godt nok sammen så de ikke må gå til Fylkesmannen. De ansatte må snakke
sammen, jfr. handlingsplikten og følge arbeidsløype for aktivitetsplikt.
Skolen har hatt 4 saker siden loven trådte i kraft 1. august 2017. Det er ikke mye på en så stor skole,
men det er ønskelig at sakene løses på et lavere nivå. Det er omtrent tilsvarende antall saker på
de andre skolene i Østbyen.
Elevenes rettigheter: Se www.udir.no – Aktivitetsplikten.
INFO VED AVDELINGSLEDER LENE SKJØLSVIK
Klassetrivsel.no :
● Sosiometri som gjøres på trinn og klasser, minst 2 ganger pr. år.
● Verktøy for å se f.eks. hvem elevene er sammen med og om noen er alene. Det sikrer
overblikk og gir innsikt til å handle.

●
●
●
●

Relasjonsdiagram – viser hvilke elever som velger hverandre som venner. Da kan man se om
noen faller utenfor.
Dette ble tatt i bruk i høst. Noen trinn har brukt det mer enn andre.
Skoleteamet har vært inne på noen trinn ifm. utfordringer i læringsmiljøet.
Løsninger kan være gruppesammensetninger, hvem sitter sammen, turvenner osv.

GODKJENNING AV INNKALLING, REFERAT OG EVENTUELT
● Dette ble godkjent.
VALG AV FORELDREREPRESENTANTER
● Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) trenger en ny representant fra Lade.
Christer Sandvik har hatt rollen tidligere, FAU-leder spør om han ønsker å fortsette.
● FAU mangler fortsatt en sekretær, hvis noen er interessert i denne rollen kan de ta kontakt.
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.
FORELDREMØTEUTVALGET
● Avventer svar fra rektor vedr. dato for møte.
● Ønsker dialog og toveis kommunikasjon på møtene. Gruppedynamikk.
UNGDOMSKLUBBEN
● Det er litt lavere oppmøte etter hvert, men kulturenheten er fornøyd.
PSYKOSOSIALE MILJØ
● Skal ha møte til uka. Kristel går inn i Skolemiljøutvalget pga. at Ragnhild går ut av gruppa.
TRAFIKKGRUPPA v/ Lars Magnussen
● Har fått svar på brevet som ble sendt til Trondheim Kommune vedr. bl.a. fysisk sikring langs Olav
Engelbrektssons allé. Kommunen jobber med prioritering av strekninger, det kommer info om
dette i april. Dette kommer opp i Formannskapet ifm. veiplan for Trondheim.
● Trafikkgruppa har bedt om at det gjennomføres en ny skoleveiundersøkelse pga. utbyggingen på
Lade, men det vil sikkert ta litt tid før dette blir gjort.
● Lars tar kontakt med Formannskapet når prioriteringslista kommer.
SFO
●
●
●

Gruppa skal ha møte på torsdag 14.3.
De ønsker bl.a. å få en oversikt over hvor mange fra 4. trinn som fortsatt er på SFO.
Et tema vil være aktivitetene i høstferien / vinterferien, de med halvplass får ikke komme på
torsdag og fredag disse ukene.

HØRINGSGRUPPE NY UNGDOMSSKOLE

●

Ikke noe nytt, det skjer ikke noe her før om ca. 1 år, når det kommer ny skolestrukturplan.

FOREDRAG FRA PSYKOLOGIFORENINGEN v/Kathinka Vatne
● Det ble holdt foredrag i auditoriet for 1.-6. trinn torsdag 14.2.
● Det har kommet mange bra tilbakemeldinger.
● Kathinka og Kristel kan kanskje lage en «foredragsgruppe» ?
● Det kan kanskje holdes et eget foredrag for ungdomstrinnet ift. sosiale medier.
NATTERAVN v/ Lise Nubdal
● Det er sendt ut liste på facebook. Listen blir også sendt ut via Meldeboka.
EVENTUELT
Iris Skolefoto.
● Flere er ikke tilfreds med bildene. Det ble klaget til Iris i høst, da ble det tatt nytt gruppebilde.
● FAU kan muligens påvirke valg av leverandør (?). Kathinka sjekker med skoleledelsen om hvem
som har inngått avtale med Iris, samt sjekker evt. andre alternativer.
Vikarbruk
● Pia følger opp dette med rektor (jfr. 1. trinn)
● Ansatte fra SFO med kompetanse har blitt brukt som vikarer.
● Hvordan tilsettes nye kontaktlærere på trinnene? Jfr. en del fravær blant lærerne.
● Det er viktig med stabilitet og kontinuitet for å unngå uro på trinnene. Kan skolen jobbe mer med
det?
● På trinn hvor det har vært en del uro bør man unngå for mye utskifting.
Annet:
● Forbedringstiltak: Jfr. manglende møte på 10. trinn ifm. søknad til videregående skole for de som
ønsket dette. Følges opp mot rektor.
● Utsending av brev ifm. innskriving på skolen for 1. klassingene bør sendes minimum 1 måned før.
Dette har vært tatt opp med skolen de 2 siste årene.
● Det mangler Smartboard på noen av klasserommene på 2. trinn, lærerne opplever at dette er et
problem. De ønsker at FAU skal ta opp dette med rektor, da de har tatt opp dette selv men føler
at de ikke blir hørt. FAU hører med rektor og spør hvorfor ikke alle klasserommene er likt utstyrt.
● Manglende info fra barnehagene til skolen ifm. skolestart. Skolen vil ikke ha info fra barnehagene
pga at barna skal få mulighet til å starte på nytt. Det medfører at viktig info om bl.a. dårlige
relasjoner i barnegruppen går tapt.

Neste FAU-møter:
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

