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Årsmelding for 2013/14
FAU har i skoleåret 2014-2015 bestått av:
Funksjon/verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
SU (Samarbeidsutvalg skole og FAU)

Navn
Cecilie Hunvik
Kato Linnerud
Kristin N. Steinmoen
Trude Flateby
Cecilie Hunvik

SMU (Skolemiljø utvalg)
KFU (Kommunalt foreldreutvalg)

Trude Flateby
Kato Linnerud
Cecilie Hunvik

TRINN
1. Trinn 13/14
2. Trinn 13/14

FAU-kontakt
Beate Hanssen Busk
Heidi Iren Sandnes

FAU-vara
Line Dretvik Larsen
Baard Andre Schau

Trinnkontakt
Monica Breen
Kjell Gunnar Jamissen

Trinn-vara
Maria Stensland
Kristin Nilsen-Steinmoen

3. Trinn 13/14

Kato Linnerud

Kim Ruben Vatnehagen

Monica Ødegård Torp

Vibeke Lund

4. Trinn 13/14

Ola Prestløkken

Jens Krog

Helene Holter Hoel

Ann-Cathrin Hoffmann

5. Trinn 13/14
6. Trinn 13/14

Cecilie Hunvik
Roar Løkenhagen

Jeanette M. Sølvberg
Tove Kristin Mørch
Johannesen

Kristin Halvorsen
Lene Skjønhaug
Kristin Roos Aas

Kristin Hvalstrand
Torill Huseby

7. Trinn 13/14

Trude Flateby

Mads Blegen

Nina A. Mathisen

Rosita Eliassen

5.trinn
3.trinn
2.trinn
7.trinn
Monica Breen
Kato Linnerud
Mads Blegen

FAU møter skoleåret 2014 /2015
Det er avholdt 9 ordinære FAU-møter og et ekstraordinært møte i forbindelse med forberedelse til årsmøtet.
FAU har også dette skoleåret diskutert mange ulike saker. Noen saker har blitt behandlet flere ganger, og noen saker
har vært behandlet tidligere år. Det er takket være foreldrene som melder inn saker at møtene har vært nyttige og
konstruktive og vi takker alle for engasjementet.
FAU har også deltatt i møter i regi av SU, SMU og KFU.
Utdrag av informasjon fra skoleledelsen 2014 /2015
 Representanter fra skoleledelsen har på hvert møte kommet med en kort oppsummering av status.
Lærersituasjonen har vært vanskelig til tider og det jobbes iherdig med rekruttering for å finne gode
løsninger for barna.
 Økonomien er ikke god. Det er nedskjæringer både til SFO og skole.
Skolen har mottatt gave fra FAU i forbindelse med 50 års jubileet og disse midlene vil brukes til å ruste opp
PC er og Ipader.
 Integreringsklassen blei flyttet til fra Jahren barnehage dette skoleåret pga forsinkelser i
barnehageutbyggingen, men vil fra høsten 2015 igjen bruke Jahren barnehages lokaler.
 På trivselsundersøkelser scoorer skolen høyt og det betyr at barna generelt trives godt. Det jobbes med
holdningsskapende arbeid og Blime har vært brukt ved flere anledninger i tillegg til «Gøy og være grei».
Det arrangeres i Mai en vennskapsdag i regi av elevrådet.
 Nasjonale prøver er evaluert fra høsten og skolen ligger litt under landsgjennomsnittet. Det er dårligst
resultater på lesing og matte. Engelsk er bra.
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 Det har vært dårlig oppmøte på foreldremøtene og det har kommet innspill fra foreldre på at stemningen til
tider har vært lite koselig.
 Veldig positivt at så mange barn går og sykler til skolen!
 Fraværsmelding for barna fungerte godt en periode, men har siden ført til mye oppfølging rundt lokalisering
av barn fordi mange glemmer å melde fra om fravær eller forsentkomminger.

Utdrag av saksbehandling på FAU møtene 2014 / 2015
 FAU er nå registrert i Brønnøysundregisteret som foretak «FAU Riddersand».
 FAU har behandlet saker vedrørende nytt ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune i flere
omganger. Det har vært en tidkrevende og interessant prosess. Det har vært et tett samarbeid med KFU og
FAU rundt dette nye vedtaket, samt stort engasjement fra foreldregruppa.
 Trafikksituasjonen har fått mye fokus også dette skoleåret. Det har blitt satt opp en gruppe bestående av 4
representanter fra foreldrene og 2 representanter fra FAU som skal jobbe med saker vedrørende
trafikksikkerhet for barna våre. De har eget mandat og FAU og skoleledelse i ryggen.
Det har kommet retningsskilt i rondellen og de har et tett samarbeid med kommune, politi og trafikketaten.
De vil også få ansvar for anskaffelse av flere sykkelstativer slik at barna får låst syklene sine og kan
fortsette å sykle til skolen.
 Sosiale utfordringer, mobbing, lite åpenhet og hvordan man snakker til og om hverandre har blitt diskutert
og leder har sendt ut brev til alle foreldre vedrørende disse temaene.
Kristn Halvorsen ( vara FAU 5. trinn) ønsker å opprette en gruppe som går på nettopp dette med
holdningsskapende arbeid fra oss foreldre.
 Foreldre føler seg til tider lite sett og møtt i forhold til foreldremøter, agenda og muligheter for diskusjon.
FAU og trinnkontakter har økt fokuset på å være synligere og tidligere ute med innkallinger og frister for at
dette skal bli bedre.
FAU har gjennomført følgende arrangementer skoleåret 2014/2015
 Juleavslutninger ble gjennomført med stor suksess, både underholdningsmessig og økonomisk. FAU vil
takke alle foreldre for innsatsen de gjør ved å stille opp og bidra til
hyggelige arrangementer for barna.
 17.mai arrangement. I år var det dårlig vær og dårlig oppmøte på trinnet som hadde ulike ansvarsoppgaver.
Dette medførte mye ekstraarbeid og lange vakter for de som møtte opp. Økonomisk blei det også dårligere i
år da det var færre besøkende på grunn av det dårlige været.
 Kompetansekveld 1-4 trinn torsdag 28. mai og nytt av året Kompetansekveld for 5. og 6. trinn. Dette har
5/6. trinnselevene selv tatt initiativet til.

Følgende arrangementer er planlagt innen skoleslutt:
 Sommeravslutninger:
o 1.-2.trinn: Mandag 15.6
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o 3.-4.trinn: Tirsdag 16.6
o 5.-6.trinn: Onsdag 17.6
 Avslutning 7. trinn: Torsdag 18.6

Økonomi
Økonomien har snudd fra minus til pluss. Det har gjort det mulig å investere i ting som igjen vil føre til ytterligere
inntjening som popcornmaskin og sukkerspinnmaskin. Disse har tjent seg inn igjen på svært kort tid.
Det har også vært mulig å bevilge inntil 2000 kroner til hvert trinn, slik at de skal ha mulighet til ekskursjoner og
opplevelser utenfor skolen.
Endelig regnskap etter årets 17. mai foreligger ikke enda, men man må regne med at FAU vil sitte igjen med mindre
penger enn antatt.
Regnskapsåret går fra 01.09-01.09.
Endelig regnskap blir godkjent av revisorene, og lagt ut på www.fetskolene.net.
Valg av FAU og trinnkontakter for neste skoleår er dessverre ikke klart p.t.

Med vennlig hilsen
Riddersand FAU
Cecilie Hunvik, Kato Linnerud, Trude Flateby og Kristin Nilsen-Steinmoen

