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Møteinnkalling/dagsorden
• Godkjenning av møteinnkalling
• Godkjenning av referat fra siste møte
• Post
Rektors kvarter – Orientering fra skoleledelsen

Orientering fra politisk utvalg, intet nytt
Skoleutvikling. I gang med ansettelse av nye lærere.
Godt i gang med utv. samt.
Vedlikeholdsrunde har vært gjennomført og lys i og bak skolegården vil komme
på plass. Nå blir det vår og lyse kvelder, men dette vil være i orden til høstmørket
kommer
Håpet på vegger mellom 1-2 og 2-4 og inn til kantina. Skulle vært gjort i
vinterferien, ikke gjort. Er vedtatt kommunalt. Wenche har bedt om dato for
fullføring, dette er viktig for oss.
FAU rom er malt. Vi er glade.
Fredag møte med konsulent innleid for barnehage og skolebruksplan, kom for å
snakke om bygning og størrelse, hvor store vi vil bli. Tall han sitter m sier økning
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100 elever ila neste 10 år, vi tenker vi får flere, det har skolen signalisert til
ansvarlig konsulent. I tillegg til økning, vurderes base 3 lagt til Riddersand, samt
innføringsklassen som allerede er her. Så spørres det, hvor skal vi utvide.
Vurderes nedover, samt å gjøre om adm bygget og lage nytt adm/lærerbygg i to
etg. men det er bare på tankeplanet. Hallen er også for liten og blir med i
utvidelsesplan, tanken er dobbel hall, det er ikke noe å bygge på, må bygges nytt.
Gamle Jahren barnehage må rives og arealet tas inn i skolebygget. Vi må også
tenke på parkering/adkomst, slik at det blir bedre enn det er i dag. I år er vi 40
elever mer enn skolen er bygd for, dette gir utfordringer. Flere elever, gir flere
ansatte og mer aktivitet rundt skolen. På vedlikeholdsrunden ble det sett på å
flytte gjerdet utenfor Jahren for å utvide parkeringen, det kan vi få til ila
sommeren, ingen stor sak. Vi trenger trygg adkomst.
Vinteraktivitetsdag var en suksess, godt gjennomført.
Ekstern vurdering mandag 3. april. Kveldstid. Intervjuguide kommer pr mail til
de det gjelder uken før. Skolen trenger beskjed om hvem som skal ha mail. Viktig
at det stiller 4 fra hvert trinn, kan du ikke må du selv skaffe erstatter. Rektor ser
om hun finner generell informasjon som vi kan videreformidle, det sender hun til
alle som har FAU verv.

Foreldremøter
Vårens foreldremøter er avholdt. Rektor ønsker dialog med FAU i forhold til
gjennomføringen av disse.
Både rektor og foreldre ser at det er forbedringspotensiale ift gjennomføringen av
foreldremøter. Vi har en lang og produktiv dialog med mange innspill ift hvordan
foreldremøtene kan forbedres neste gang. Forslagene noteres og vi har som målsetting å
gjennomføre enda bedre neste gang.
Forslag til forbedringer og innspill:
• Problemstillinger gis i forkant av møte
• Formøter som nå, men med en oversikt over hvilke spørsmål/saker som ikke
kommer på sakslisten
• Trinnmøter først
• Foreldremøte – ikke skolens møte
• Presentasjon av ansatte - også de som ikke er til sted, ha med ansatte på SFO

Sak 6-3

Oppfølging av saker som ble tatt opp på foreldremøtene
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Det ble tatt opp flere problemstillinger/ saker på vårens foreldremøter. Det bør
vurderes om FAU skal gjøre noe videre i forhold til disse temaene. Følgende tema ble
nevnt:
-

Enkelte trinn opplevde at det ble igangsatt gruppearbeid som ble litt brått
avsluttet og følte at de satt tilbake uten noen konklusjon. Disse foreldre savner en
tilbakemelding fra lærere om resultat av arbeidet. Det oppklares at hensikten
ikke var å komme frem til en løsning, men mer å sette i gang prosesser.

Sak 6-4
Oppfølging fra sist FAU møte
- Status vedrørende E-post til kommunen om Trafikksituasjonen rundt skolen. Vi
ønsker å få til dialogmøte. Kirkeveien er fylkesvei og Kringeveien er kommunal,
for å få til endring her, trenger vi møte med begge disse aktørene, vi ønsker også
å invitere Trygg Trafikk som en objektiv utenforstående. Invitasjon til dialogmøte
er utarbeidet av Linda og Kristian og vil etter innspill fra FAU sende den via mail
denne uken.
- Status vedrørende FAU rommet i kjelleren under skolen, ble malt i vinterferien.
Sak 6-5
Oppdatering av nye FAU representanter
Flere trinn har hatt valg av nye FAU representanter og trinnkontakter. De som ikke har
sendt inn oppdatert oversikt sender dette på epost til sekretær Line som oppdaterer
oversikten for neste år.

Eventuelt
-

-

-

Heidi, tilbakemelding etter kompetansekveld. Varmtvannet på kjøkkenet. Det kommer ikke varmtvann
og når det kommer, blir det fort tomt. Monica på SFO bekrefter at det er slik det er. Her er et
utbedringspotensiale.
Observasjon om hendelse på 4. Trinn. Ny elev startet og ingen visste at det skulle komme en ny elev.
Foreldrene har ikke blitt informert. Synes det burde ha blitt informert til elever, foreldre og ledelse. Vi
ønsker å bli informert om slikt for å hjelpe å ta godt i mot elver og inkludere til bursdager osv.
Lister o.l. Her leveres ikke navnelister. Iflg offentlighetsloven har vi rett til å få lister. Det som ligger i
Visma flyt har lærerne lov til å dele ut. Lister skal være mulig å få. Hvorfor får vi ikke lister? Vi ønsker
lister slik som på alle andre steder. Vi snakker en del rundt personvern og rektor tar våre innspill med
seg.
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