ÅRSMELDING 2015/2016
Alle foreldre/foresatt som har barn på skolen, er medlemmer av
Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som
et styre for Foreldrerådet.
Valg av FAU representanter med vara (klassekontakter) gjøres på
klassevise foreldremøter. De som er vara blir automatisk
klassekontakter året etterpå.
Det er møteplikt på FAU møter, og klassekontakt er ansvarlig for
at vara møter hvis ikke man selv kan møte.
I skoleåret 2015/2016 har FAU ved Elvetun skole bestått av 2
klassekontakter fra hver klasse med vara for disse.
Møter. FAU har hatt 6 møter (inkl fjorårets årsmøte) I tillegg har
det vært en del arbeidsmøter i forbindelse med foreldrestyrt
skoledag. Det har ikke vært faste møter men mer etter behov.
Det har også vært møter i skolens samarbeidsutvalg SU/ og
skolemiljøutvalg .
Informasjon/referater. Finnes samlet på skolens nettside. Det
brukes også ranselpost.
Regnskap. FAU har ikke mottatt noen pengestøtte.

I hovedtrekk;
FN-dagen
Flere foreldre kom med innspill om ønske om å endre avvikling av
FN dagen fra lørdag til ukedag. FAU fremmet saken for skolens
ledelse. Videre fikk klassekontakter ansvar for å forhøre seg i
foreldregruppene. Tilbakemelding var et stort flertall av foreldrene
ønsket arrangement flyttet til ukedag. Det ble nedsatt en egen
arbeidsgruppe sammen med ledelsen på skolen. FN dagen ble
avviklet torsdag 27.10.16 fra kl 17.00-19.00.
Skolegudstjeneste
Skolene/kommunene kan bestemme hvordan i praksis dette skal
gjennomføres. FAU uttaler at skolegudstjenesten er en viktig

tradisjon som bør gjennomføres i kirka. Det påpekes at videre
ønskelig praksis er at de som IKKE skal delta på
skolegudstjenester er de som melder seg av gudstjenesten og i
tillegg melder seg på alternativt opplegg. Det er ikke ønskelig at
elevene skal melder seg på gudstjeneste, da det kan før til frafall i
deltakelsen. FAU anser det som viktig å ivareta tradisjon og kultur
med å besøke kirken.
Alternativ opplegg: forslag fra FAU om opplegg med faglig
innhold, historie m.m Dette til evt diskusjon videre i samarbeid
med skolen.
Økonomisk bistand til buss/skyss til kirka. FAU ønsket at saken
ble sett videre på evt politisk.
Mobilbruk
Mobilfri skole. Det har vært et ønske i FAU over lengre tid.
17.mai
Klassekontakter i 9.kl og alle foreldre har ansvaret for
arrangement. De har hatt egne møter og fordelt arbeidsoppgaver.
Mye etter oppskrift fra tidligere år.
Holdningsskapende/trivselsfremmende plan
pkt. 3.4 relasjon lærer-foresatte og pkt 3.5 skolens samarbeid
med hjemmet.
Det ble startet et lite arbeid med dette. FAU følger opp dette.
Foreldrestyrt skoledag
De ansatte på skolen ble tilbudt kurs i tilknytning med
spesialistpsykolog Joachim Haarklou 14.september. FAU tok
ansvar for foreldrestyrt skoledag og det ble brukt mye tid til
planlegging i forkant. Dagen ble avviklet med ulike aktiviteter for
elevene med foreldre tilstede.Det var god oppslutning av foreldre,
som resulterte i en fin og positiv dag med gode opplevelser for
både elever og foreldre.
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