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Sak 5- 1

Møteinnkalling/dagsorden
• Godkjenning av møteinnkalling - OK
• Godkjenning av referat fra siste møte - OK
• Post

Sak 5- 2

Rektors kvarter – Orientering fra skoleledelsen

Orientering fra politisk utvalg
Ingen sak
Skoleutvikling
Lærerstillinger:
Lærerstillinger for neste år er lyst ut, og skolen håper på mange gode søkere.
Lys i skolegården:
Saken fra sist FAU møte angående lys i skolegården; rektor jobber med saken opp mot
kommunen.
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Innkjøp:
Skolen har bestilt 8 i-pad til bruk i skolen, samt 10 nye pcer til elevene.
Det er foretatt stort innkjøp av materialer for kunst og håndverk.
Mobilbruk:
Mobilbruk blant elevene i løpet av skoledagen øker. Dette skal ikke forkomme,
reglementet er slik at det skal være en mobilfri hverdag. Skolen etterspør råd i FAU, hva
kan gjøres?
Enighet i FAU at regelen skal overholdes. Skolen sender ut en påminnelse til foresatte
om mobilforbudet. Dette blir også tatt opp på foreldremøtene utover våren.
Mobilforbudet blir også tatt opp som tema blant de ansatte, det er viktig at de går foran
som et godt eksempel, mobilforbudet gjelder alle.
Planlegging for neste skoleår:
Skolen jobber med planlegging for neste skoleår. Plassmangel blir en stor utfordring, og
det jobbes med mulige løsninger i forhold til dette. Ser på flere muligheter i forhold til
inndeling av trinn, grupper og fordeling av ressurser. Skolen vil jobbe med
problemstillingene utover våren. En av de mulige løsningene kan være at det blir
trinnløsning i stedet for aldersblandede grupper som i dag.
FAU ser argumenter for og imot og det vurderes som viktig å jobbe for å beholde
sammensetningen av basisgruppene, dersom skolen skulle komme til at en slik løsning
må iverksettes.
I vinterferien etableres støyskjerming i skolens lokaler, for å redusere støy. Skolen er
spent på effekten av dette.
Annet:
Kan FAU kontakte Eiendomssjef Jon Atle Kvæbek for å forsøke å få fortgang i
ferdigstillelsen av rommet til FAU i kjelleren under skolen? Deretter kan FAU rydde alle
sine ting inn i dette rommet. Dette vil frigjøre plass og muligheter for oppbevaring for
skolen.
Konklusjon: Kristian sender epost til Kvæbek.
Kan FAU bidra med dugnadshjelp til atriumet?
Konklusjon: Yngvild og Anne innlemmer dette i dugnadsjobben knyttet til
hinderløypen.
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Sak 5– 3

Ekstern vurdering av skolen

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 grep som
kan gjøres for å forbedre skolen.
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.
Det vil bli innkalt til felles foreldremøte, med gruppearbeid, for de som skal
representere foreldrene i forbindelse med dette i uke 14. Datoene blir 3. eller 4.april på
kveldstid.
Konklusjon: FAU representanter og trinnkontakter på alle trinn stiller som
representanter i undersøkelsen. Dersom representanten ikke har mulighet til å stille må
de finne en som kan stille for deg.
Sak 5-4 Felles informasjon til foreldre angående frukt til lærerne
Sist møte ble det bestemt at trinnkontaktene sender ut informasjon angående frukt
ordningen til skolens ansatte. Det er meldt tilbake at man er usikker på hva som skal
skrives og det er lite kjennskap til ordningen blant trinnkontaktene. Bør det i stedet
sendes ut felles informasjon fra FAU til alle skolens foresatte?
FAU vurderer at det bør sendes ut felles informasjon til alle foresatte, samt at det legges
ut på FAU sine hjemmesider. Line sender ut et forslag til informasjonsskriv angående
denne ordningen.
Eventuelt
Trafikksituasjonen ved skolen:
Kirkeveien har nå blitt forkjørsvei. Utviklingen i forhold til trafikksituasjonen er
bekymringsfull. FAU har avviklet trafikkgruppen, slik at det ikke er noen blant skolens
foresatte som jobber for økt trafikksikkerhet per nå.
Konklusjon: Skolen gjør en henvendelse til kommunen. FAU gjør også en henvendelse
til kommunen og andre relevante instanser, Linda og Kristian utarbeider et forslag.
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Varsel om henvendelse fra en gruppe foresatte ved skolen:
En gruppe foreldre ved 4. Trinn har varslet sin FAU representant i 4. trinn om at de
ønsker å sende en henvendelse til skolen vedrørende forhold de mener bør forbedres.
Henvendelsen gjelder blant annet skolens bruk av hefter i stedet for bøker, samt
manglende tilbakemeldinger på elevenes lekser. FAU representanten informerer om at
foreldrene selv har varslet at de vil sende en skriftlig henvendelse direkte til skolen.
Elever i innføringsklassene:
Et ønske fra FAU representant om at man får beskjed om elever som skal inn i ordinær
skole ved Riddersand. Dette gir mulighet for å invitere disse elevene inn i ved sosiale
sammenhenger også før de går inn i ordinær undervisningen.
Ukeplaner:
Etterlyser samkjøring av ukeplaner, samt at det som følges opp det som står på planen.
Rektor fremhever at skolen jobber kontinuerlig med hvordan de skal bli bedre med
struktur og rutiner.
Rektor oppfordrer til at dette tas opp på foreldremøtene som nå står for tur.
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