Referat fra møte i Foreldrerådet, Elvetun skole 20. September 2012
Til stede: Camilla U., Katrine J., Venke H., Randi V., Marit K., Astrid G., Gøril O., Siv L., Sverre
B., Ann Monika B., Halfdan S., Ann Mari N., Børre E., Tanja S., Nina N., Mona O., og rektor
May Elin H.

Sak 1. Valg av møteleder og referent. H.h.v: Ann Mari Nergaard og Tanja Skjervheim.

Sak 2. Kort gjennomgang av årsrapport og aktiviteter for forrige skoleår.
Halfdan(sittende leder) presenterte følgende aktiviteter:






3-4 fau-møter + møte i samarbeidsutvalg m.m
Nettvettskurs
FN-dagen med foreldrestyrt opplevelsespark
Henvendelse til fylket i forhold til ønske om tannpleier her i kommunen
First Lego League

Sak 3. Styrets forslag om ny organisering av Fau(Foreldrenes arbeidsutvalg).
Tanja legger frem styrets forslag om å gå tilbake til «gammel modell» med 1 leder + 20 stk
klassekontakter (2 pr klasse) og at disse utgjør FAU Elvetun skole.
Forslaget vedtas enstemmig. Da må også vedtekter endres for en tilpasning til denne organiseringen.
Vedtekter finnes på skolens nettside – foreldrenes link. Bringes videre til sittende FAU ved ny leder.

Sak 4. Valg av ny leder.
Sittende styret har jobbet med å finne kandidater til å stille på valg siden i vår, men uten og lykkes.
Sittende leder trer av nå. Foreldrerådet må finne ny leder.
Etter noen forslag på navn – der ingen ville påta seg vervet, melder Siv Larsen seg selv som leder.
Sittende klassekontakter av året lover å bidra. Hun fungerer i 2 år fremover. Leder + 2o
klassekontakter velger selv hvordan man vil jobbe fremover, men oppfordres til å trekke inn hele
foreldregruppa i sitt arbeid. Vil man dele inn klassekontakten på team med 1 teamleder? Kan man
dele seg ut i fra engasjement innen deler av skolen? Saken tas opp ved 1.møtet nå i høst.
Leder av Elvetun skole FAU er altså nå Siv Larsen. Vi takker for at du på vegne av oss alle påtar deg
dette vervet.

Sak 4. ”Rektor har ordet”.
Rektorer informerer:
-

Sak til kommunestyre. Forslag om klassesammenslåing. Faglige vurderinger skal vektlegges.
Vedtak i Dyrøy: En kontaktlærer skal ikke ha mer enn 12 elever. Leder av FAU + 2
representanter innkalles til møte sammen med rektor til møte for å diskutere saken i forkant
av kommunestyremøtet. Vi diskuterer og ser at sosialt sett har små grupper både positive og
negative sider. Faglig ser vi mer på det positive med små grupper. Lærere har mye bedre
forutsetninger med å lykkes ift individuell tilpasning. ”Viktig at vi jobber for at elevene får
mulighet til å bli kjent på tvers av klassetrinn”– det er ikke alle som vi finner sin make i sin
klasse når elevgruppene er så små, sier en mor.

-

FN-dag. Lørdag 27. Oktober. Rektor ønsker seg samme bidrag fra foreldregruppene og alle
klassene som i fjor: at vi lager en «opplevelsespark». Vi blir enige om at klassekontaktene i
hver klasse tar opp saken med foreldre i de klassene de representerer og kommer opp med 2
aktiviteter de skal ta ansvar for. Mange klasser har foreldremøter disse dager – bruk den
anledningen til å planlegge 

-

”Voksne skaper vennskap”. Rektor viser til en landsomfattende kampanje under navnet. Kan
vi gjøre noe ut av det? spør hun.

-

Hva med en felles åpen dag – der man får anledning til en omvisning på skolen i ”ny drakt”?
Foreldrerådet foreslår å legge dette inn under FN-dagen når vi allerede har en dag satt av
både barn, foreldre og lærere. Vi blir enige om det.

-

Rektor peker også på behovet for en del oppgradering av skolens uteområde – kan
foreldregruppen bidra? Ballen kastes videre til FAU. I den forbindelse nevner rektor at vi har
mulighet til å gå inn i et prosjekt knyttet til oppgradering av utemiljøet med bl. A en
klatrevegg verdt ca kr 200 000,-. Som ikke skal koste skolen noe. Det kan søkes om
prosjektmidler.

-

Rektor informerer om LP-modellen. En modell som brukes som et verktøy for best mulig
læringsmiljø for elevene. Lærergruppen jobber kollegaveiledningsbasert i grupper helt på
tvers av trinn. Nærmere info gis av kontaktlærerne.
Sak 6 Hva ønsker vi å jobbe med i FAU i år?
Saken bringes videre til 1. møtet til høsten.

Sak 7. Eventuelt.
Selv om dette punktet ikke stod på møteinnkallingen, kom det opp diverse tema fra
foreldregruppen som jeg mener er verdt å referere kort her.
-

Spørsmål fra en foresatt om sikring av utemiljøet med gjerder o.l – kan FAU jobbe videre med
det?

-

Spørsmål fra sal om innemiljø sette ifbm regler.

-

Representanter til Skolens miljøutvalg. 4 repr. Fra foreldregruppen skal sitte der. Og 4 fra
elevene. Foreldre og elever er her representert i flertall og har derfor stor ”kraft”. Viktig å få
personer som ”brenner” for skolemiljøet inn i dette utvalget, poengteres av flere. Forslag om
at dette utvalget gjøres godt kjent blant ALLE elever ved skolen og at vi velger

elevrepresentanter fra hele elevgruppen ikke bare valgte elevrådsrepresentanter. Hvilke
saker bør dette utvalget jobbe med fremover? Hvem ønsker å sitte i miljøutvalget fra
foreldregruppen. Klassekontakter får ansvar for å bringe dette videre i sine foreldregrupper.
Navn bringes til leder Siv Larsen.
-

Positiv prat ift skolen kom opp som et tema. Det er det viktigste vi kan bidra med ift elevenes
skolemiljø og læring.

-

Synspunkt fra en foresatt: tilrettelegging av undervisning (både flinke og svake) MÅ IKKE
være læreravhengig. Rektor sier at det er skolens hovedansvar, men at kommunikasjon
mellom skole og hjem blir viktig.

Referent Tanja Skjervheim

