Referat FAU-møte, mandag 06.02.17, 18.00 – 20.00
Meldt avbud; Nadia, Jarle, Kesia, Silje
Tilstede; Svein, MK, Ole Jakob, Hege, Bo, Evelyn, Anne, Bjørn Vidar, Heidi, Thomas, Siri
Saksliste


17.mai 2017 – kort info om siste møte med Dalens 17.mai-komite. FAU stiller med 5000 til
buss til skyss på 17.mai. Vi vet ikke hvordan de andre skolene finansierer buss på 17.mai –
MK undersøker saken.



Org.nr; signaturer og konto? Signaturer er nå i orden og konto opprettes nå snart. Vipps til
17.05: Ser ut til at vi må ha konto i DnB for å kunne ordne vipps. Ole Jakob undersøker
videre.



Priser for sykkel og skistativ, prosess videre? (utsettes til mars. Viktig med prisoverslag til
ulike stativer.)



Fane-komiteen, fremdrift: Fått tilbud fra Oslo flagg og fanefabrikk. 72.000 + moms. Str.1,10 x
1.50 m. Svarfrist er 1.mars. Komiteen ser nærmere på tilbudet sammen med Svein, bl.a. ulike
typer stenger osv. Vurderer å ha tegnekonkurranse til motiv på fanen rundt 17.mai blant
elevene. Be med foreldre og andre på dette også, - bruke elementer man ønsker å ha med,
uten at det er en enkeltelev som vinner hele konkurransen. Fortsettelse følger i mars.



Søking om midler fra fond; fremdrift? Søknad om støtte til å reparere ødelagt høyttaler?
Søker om nye høyttalere, ikke reparasjon av gamle. Søknad sendes også på tilskudd til
snøkanon, se mer om dette under eventuelt til slutt i referatet.



Karnevaldisko for 5. – 7. trinn / barnas bruktmarked – fordeling av ansvar for dette.
Fortsetter tradisjonen med dette selv om de er med på karneval på skolen. Anne, Siri,
Monika og Kesia er festkomiteen og tar stafettpinnen. Dato for dette; 15.03.17, i
flerbrukshallen på Dalen.
Barnas bruktmarked; Dato for dette er 25/26.04 – Anne sjekker utleie og hvordan det passer.
Sjekker ut med Dalheim.
Ekstra: Vi har fått forespørsel fra skolen om hjelp til å koke pølser m.m. fredag 17.02 fra
08.00 – 11.00. Bjørn Vidar, Anne, Evelyn og MK tar oppdraget.



Datoer for foreldremøter våren 2017, - og tema? Et forslag/ønske om å ha et
klasseforeldremøte, slik at de ulike klassene får muligheter til å drøfte og samtale om ting
som opptar foreldregruppen og elevgruppen på de ulike trinnene. Fau-representantene
sender ut forespørsel til sine foreldregrupper om ønsker og innspill til hva foreldremøtene
skal inneholde? En aktiv rolle i planleggingen er også et samarbeid foresatte/lærer, slik at det
ikke blir kontaktlærerne som må ha hele ansvaret for to timers foreldremøte. Innspill fra
trinnene sendes fortløpende til FAU-leder som koordinerer forslagene frem til FAU-møte i
mars.



Videre diskusjon rundt vennebenk, TL, elevers trivsel på skolen, - hva sier lærerne på
skolenom denne ideen? Svein har en stab som er positive til tiltaket. MK legger frem info om
liknende prosjekt, og det er enighet om å vurdere denne prosessen for å få en slik benk.

https://www.utdanningsnytt.no/utdanning/artikler/2017/januar/skole-lagetvennskapsbenk-med-hjelp-fra-innsatte-i-ostfold-fengsel/
Saken følges opp på møte i mars, målet er å få til en benk til 17.mai. Enten via samarbeid
med lokale krefter eller via Østfold fengsel som allerede har gjort dette en gang før. MK tar
kontakt med fengselet for pris på benk.


Vurdering For Læring, fremdrift/hvordan jobbes dette med ved Dalen skole v/Svein.
Dalen er 1 av tre skoler i Fet (Riddersand og Østersund er de to andre skolene) som er med i
Udirs prosjekt VFL. En del av VFL handler om klasseledelse, se barna og gi direkte
tilbakemeldinger til barna umiddelbart. I fjor ble det kjøpt inn 3 web-kameraer til bruk til
filming av pedagogene for å vurdere sin egen praksis. De er i gang med skolevandring,
observerer lærere, alle lærere skal ha minimum to runder; dvs at ledelsen kommer på
observasjon i klassen og ser på ting etter bestemte kriterier. De har blå permer de noterer
observasjoner i og Svein forteller at barna har lært hva de blå permene betyr; da hilser de
ikke på den som er på besøk, men fortsetter i klasserommet slik de pleier. Eksempler på
tilbakemeldinger om læring (fra en økt/time/oppgave osv.) er Exit-lapp; kort spørsmål hva
timen som sjekker om barna føler seg trygge på det de har lært. Fargesymboler; grønn – jeg
kan dette og forstår det jeg har lært, gul – føler meg noe usikker, rødt – jeg forstod ingenting
av dette. To stjerner og et ønske; lærer gir tilbakemelding på to ting som er bra ved
arbeidet/leksa og en tilbakemelding på noe eleven kan bli bedre på/gjøre bedre neste gang.
Det er noen eksempler på mange små metoder som lærerne bruker og som de kan lære mer
om sin egen undervisning av.



Eventuelt: Svein ønsker seg snøkanon til skolen; to helt supre akebakker, -uten snø. Vi har
hatt en vinter som er kald nok til å kunne produsere snø. Vi hadde klart å få til en snøkanon
for 10.000 ca., og kunnet lage supre akebakker. Hadde vært et veldig positivt skolemiljøtiltak.
Trenger frivillige til å drifte kanonene de kveldene det funker, - ville gjort mye for barna her.
Dalen skole har penger på en konto som kun skal brukes til lek og moro. Litt i samme banen
som snøkanon. Svein undersøker videre på ulike modeller og priser og gir beskjed til
kasserer.



Innspill: vi fikk penger til skilting av skolen når den var ny. Vet Svein hvor disse pengene står?

Møtet avsluttet 20.00, referent; May Karin Pilhaug

