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Møteinnkalling/dagsorden
• Godkjenning av møteinnkalling - ok
• Godkjenning av referat fra siste møte - ok
• Post – ikke innkommet post
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Rektors kvarter – Orientering fra skoleledelsen

Orientering fra politisk utvalg – ikke avholdt
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Økonomi
Skolen får økt budsjett i 2017. Skal kjøpe inn nye læreverk i Engelsk. Budsjettet tillater også økning med
nesten 3 hele lærerstillinger. Skolen har også satt av penger til buffer for uforutsette utgifter. Stillinger for
neste skoleår lyses ut i Februar.
Ekstern vurdering
Skolen skal ha ekstern vurdering ved at det kommer representanter fra Aurskog Høland og Sørum
kommune, for å se på det arbeidet som gjøres ved skolen og hvilke utviklingsområder som skolen skal
jobbe videre med. Dette gjennomføres i April, og vil involvere både elever, lærere og foreldre, ved at det
blant annet skal gjennomføres intervju.
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I forkant av vurderingen er det nå gjennomført en forundersøkelse hvor det blir tydelig at det er
organiseringen av skolen som skal være fokusområde for vurderingen.
Som en del av denne vurderingen skal gjennomføres intervjuer med foreldrerepresentanter fra alle trinn i
uke 14. FAU må ta stilling til hvilke foreldre som skal representere hvert trinn. FAU representanter kan
delta.
Infoskriv til foresatte blir sendt ut i uke 10.
Nasjonale prøver
Engelsk: Totalt sett en forbedring. Lavere andel elever på nivå 1 (laveste nivå), og høyere på nivå 2 og 3.
Allikevel er det for mange elever på nivå 1 i forhold til hva som er målet for kommunen. Skolen skal kjøpe
inn engelskverk for å forbedre undervisningen i faget. Innspill fra FAU er at det har vært tatt opp gjentatte
ganger at undervisningen i Engelsk har vært mangelfull, og at resultatene sånn sett ikke er overaskende.
Rektor understreker at det skal jobbes med dette faget nå videre.
Lesing: Færre elever på nivå 1, færre elever på nivå 3, og et stort flertall på nivå 2.
Matte: Lavere andel elever på nivå 1, flest på nivå 2 og minimal økning på nivå 3.
Skolen er fornøyd med resultatene, men ser at det må gjøres grep i Engelsk undervisningen.
Resultatene i sin helhet kan leses på www.Skoleporten.udir.no
Skolen har fokus på lesing, kartleggingstestene som er gjort i høst viser stor fremgang på leseferdigheter
for alle trinn.
Annet
Langtidsssykemeldt lærer i 5.trinn. Det er ikke avholdt utviklingssamtaler i den basen det gjelder, og det
er noe skolen beklager på det sterkeste. Det settes nå inn en ny kontaktlærer i denne basen, og de
foresatte som er berørt vil bli informert om hva som gjøres videre.
Skolen vurderer fortløpende ift. Kuldeperioder og om elevene skal bli låst inn på morgenen og få være
inne i friminutt.
Sak 4 – 3

Juleavslutninger – Evaluering av gjennomføring

Juleavslutningene gikk i overskudd med 40.480 kroner, mot 27.092 kroner i 2015.
Det er flere grunner til dette; i år var det fem avslutninger i stedet for tre og spesielt avslutningene til 1-2
trinn genererte mye inntekter på loddsalg. Mange familier hadde med flere familiemedlemmer, samtidig
som disse trinnene er de største på skolen. Disse to trinnene sto for halvparten av omsetningen.
I tillegg var det denne gangen focus på å holde innkjøpene på et minimum.
Tilbakemelding om at det kunne blitt solgt flere lodd, men at premiene gikk ut tidlig og at det til slutt ikke
var premier igjen. Potensielt kunne det vært solgt flere lodd.
FAU vurderer at denne type gjennomføring har vært vellykket, og de tilbakemeldingene som har kommet
inn har vært positive.
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Konsekvenser for FAU sitt økonomiske bidrag til skolen?
Inntjeningen på juleavslutningene får ingen negative konsekvenser, da inntjeningen ble høyere enn antatt.
Det bør allikevel tas opp til vurdering på nytt hva FAU skal bidra med til skolen og om noe av støtten skal
avvikles.
Gjennomgang av resultat for skoleåret 15/16. Økning av elevantall på 7 trinn førte til at FAU måtte bruke
av oppsparte midler for å få dekket inn andelen FAU bidrar med til leirskole i 7.trinn. FAU vil tilstrebe å
støtte leirskole økonomisk, men utgiftene til dette øker i tråd med økende elevtall.
Skal FAU fortsette å kjøpe fruktkurv til lærere?
Ved å opprettholde fruktkurven vil alle skolens ansatte bli husket på. FAU har per nå økonomi til dette.
Fruktkurv gis i stedet for at det skal gis gaver til jul og sommer til lærere.
Det informeres om at det har kommet reaksjoner fra foreldre på denne ordningen. Det er behov for å
sende ut informasjon til foreldre om hvorfor ordningen er etablert og bakgrunnen for dette.
Konklusjon:
Det bør utarbeides retningslinjer for gjennomføring av juleavslutninger til neste år, for å sikre lik
gjennomføring for alle trinn. FAU representanter fra 1-2.trinn sammenfatter retningslinjene og legger ut i
FAU skyen.
Fruktkurv ordningen videreføres. Trinnkontaktene på hvert trinn sender ut informasjon til sine trinn om
ordningen og bakgrunnen for at det gis fruktkurv til skolens personale.
Eventuelt
FAU minner på at skolen har ubenyttede midler fra FAU.
Det etterlyses lys i skolegården. Wenche sjekker opp dette.
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