Referat fra årsmøte i foreldrerådet ved Elvetun skole, 13.10.22
Tilstede:
Camilla Karlsen (4. klasse), Marit A. Espenes (4., 8. og 10. klasse), Nina Bolle (10. klasse),
Wanja Lyså (9. og 10. klasse), Melad Shawaf (3. klasse), Live Sæbbe (3. og 5. klasse), Tine Berg (5. kl.),
Katrine Wilhelmsen (5., 8. og 10. klasse), Marit S. Dalseth (5. og 8. klasse), Line Haraldsvik (5. klasse)
Aase Strokkenes (8. klasse), Lise Nordahl (6. klasse), Arne Aarhus (6. klasse)
Rakel Jensen (2. og 7. klasse), Vijole Bruvoll (7. klasse), Anne-Lise Sandvik (1. og 6. klasse)
Ellen M. Hals (3., 5. og 8. klasse), May-Elin Hals, rektor
1. Åpning av møtet
Fjorårets leder Camilla åpner og ønsker velkommen til møtet. Alle klassene er representert, og totalt
27 elevers foreldre er til stede.
2. Godkjenning av innkalling
Ingen merknader, innkalling er godkjent.
3. Valg av referent
Ellen MH velges som referent.
4. Informasjon fra skolen
May-Elin informerer om aktuelle saker (legg ved presentasjon);
a) 100 elever – 4 nye siden oppstart. Det er stort fokus på tilhørighet og fellesskap.
b) Skole – hjem-samarbeid – viktig! FAU – forventninger til hverandre – mellom skolen og
foreldre - må avklares og tydeliggjøres. TILLIT staves likt begge veier – og må bygges
begge veier. Skolen som profesjonell part har ansvar for å legge til rette for
foreldremedvirkning og –involvering, men forutsetter også engasjement fra
foreldregruppa. Foreldreengasjement er viktig for ungene sin hverdag!
c) Klassekontaktenes oppgaver - være et bindeledd
d) Kollektiv kompetanseheving - satsingsområde. Kvalitetsutvikling som nå gjøres mer
lokalt, og skolens og barnehagens personale jobber sammen. Fokus; tilhørighet og
fellesskap – flytte fokus fra den enkelte til OSS og VI. Læringsmiljø er hovedpunkt.
e) Storforeldremøte for både barnehage og skole i Nordavindshagen 23.11. Klokka 181930. Bidra til at flest mulig foreldre stiller! Foreldresamarbeid og –engasjement vil være
et tema.
f) Skolestruktur for framtida – VIKTIG! Kommunestyret har gjort vedtak om å utrede
skolestruktur med bakgrunn i forventet synkende elevtall. I denne prosessen vektlegges
innspill fra blant andre FAU. Hovedspørsmålet er fulldelt versus fådelt skole. Fokus på
læringsmiljø, både sosialt og faglig. Viktig at FAU engasjerer seg og gir innspill. Alle
oppfordres til å sende innspill på epost til leder, som formulerer utkast. Vi avventer
saksframlegg før høringssvar skrives.
a. Selv om elevtallet er synkende må det alltid være fokus på å drive en god skole
for de elevene som er der! Har vært positivt med blanding av klasser og grupper.
b. Viktig å sikre faglig innhold, og huske at det kan være stort sprik innad i årskull
som vil bli enda større ved sammenslåing av klasser. Økonomi bør være et lavere
rangert argument – viktig å beholde god pedagogtetthet.

c. Når elevgruppene jobber mer sammen på skolen er det også viktig å legge til
rette for at foreldregruppene blir kjent. Har vært positivt å for eksempel invitere
hele gruppene i bursdager og lignende, og det bør legges til rette for sosiale
sammenkomster for både elever og foreldre i de større gruppene.
I utgangspunktet er det planlagt sak til kommunestyret i desember, vi syns det er
vanskelig å se for oss at dette kan behandles på en god måte på såpass kort tid.
g) Regelverk for skolemiljøutvalget - her har foreldre og elever flertall (4 elever, 4 foreldre,
2 fra undervisningspersonalet, 1 representant for øvrig personale, 2 kommunale
representanter hvorav den ene er rektor.
h) Samarbeidsutvalget – 2 foreldre, 2 elever, representanter for personale og kommunale
representanter - rådgivende organ. Møter i begge disse utvalgene foregår på dagtid for å
legge til rette for elevenes deltakelse. Viktig å åpne mulighet for digital deltakelse som
gjør det lettere for foreldrerepresentanter å delta.
i) FN-dag: valgt å utsette åpent arrangement i år. Dagen markeres med elevene på skolen
24.10., og elevene jobber med internasjonalt tema.
j) Refleksjonsoppgaver; gjøres individuelt/diskuteres rundt bordene. Notater samles inn
etter møtet;
a. Nevn en ting som vil styrke følelsen av tilhørighet hos den enkelte elev på skolen
b. Hva tenker du at skolen kan gjøre for å styrke følelsen av tilhørighet blant
elevene?
c. Hva kan du som forelder gjøre for å styrke følelsen av tilhørighet blant elevene?
d. Er det noe annet viktig du ønsker å få frem?
e.
5. Valg av leder og nestleder i FAU 22/23
a. Leder: Nina Bolle
b. Nestleder: Camilla Karlsen
6. Valg av 2 medlemmer til skolens samarbeidsutvalg
a. Nina Bolle og Camilla Karlsen
7. Valg av 4 medlemmer til skolemiljøutvalget
a. Nina Bolle, Camilla Karlsen, Live Sæbbe og Ellen Hals. Vara: Aase Strokkenes og Vijole
Bruvoll
8. Hva er viktige saker for FAU?
a. Det har kommet opp flere utelys på skoleområdet - bra!
b. Jobbes med bedre garderobeløsninger på barneskolen
c. Arbeid med trafikksikkerhetsplan er i gang – viktig at FAU engasjerer seg i det
d. Få flere foreldre til å delta på møter! Bør legges til rette for at foreldre kan delta digitalt
på møter, kanskje kan dette gjøre det lettere for noen.
9. Eventuelt
a. Neste møte:

Møtet avsluttet kl 19:50

Ref // Ellen

