Referat fra møte i FAU 19.11.2019 ved Elvetun skole, kl.18.00-19.30 i klasserom nr 21.
Tilstede: Kjell-Jostein(1kl),Camilla (vara1kl) Marit(2kl), Lise(3kl), Rakel (4kl), Monika(5kl/FAU-leder),
Egil(6kl), Wanja(vara7kl), Emilia(8kl), May-Lene(9kl), May-Elin(rektor) og Yngve (FAU-nestleder)
Forfall: klassekontakter 10.kl.

Saker
1.Ekstern skolevurdering
Elvetun skole har i høst hatt besøk av et veiledningskorps sørfra med fokus på klasseledelse. Det ble
gjennomført en ekstern skolevurdering. May Elin tok en gjennomgang av sluttrapporten fra
vurderingen som skolen nylig har mottatt. Rapporten legges ut på skolens nettside etter hvert nå, og
foreldre oppfordres til å lese denne. Merk viktige punkter i rapporten fra side 8-18.

2. Foreldreundersøkelse - Udir
Det er 2 år siden forrige undersøkelse. Det er nå aktuelt med en undersøkelse igjen. Noen skoler
gjennomfører undersøkelse på noen klassetrinn. For Elvetun skole foreslås det 2, 4, 6, 8 og 10 klasse
sannsynligvis innen vår 2020.
*Avtalt etter møte: Gjennomføres fra februar 2020. Den kan besvares på foreldremøter eller i
forkant av utviklingssamtaler.

3. Julegrøt servering tirsdag 17.12.19
Skolen drar først i kirka denne dagen. Det blir eget opplegg for de elever som melder seg av tur til
kirka men blir på skolen. Det blir servering av grøt ved 8.klasse i kultursalen etterpå utpå
formiddagen. Skolen kjøper inn ferdig grøt som tidligere år og får hjelp av foreldre til oppvarming av
denne på skolekjøkken. I år har Wanja og May Lene sagt ja til å ta ansvar og møter opp etter avtale
med skolen.

4. Høringsutkast holdningsskapende og trivselsfremmende plan
Klassekontakter opplyser i møte at de ikke har mottatt noen tilbakemeldinger eller innspill fra
foreldre til planen. I FAU kommer det frem synspunkter på at man savner noen klare målsetninger
og inntrykk av «klipp og lim» fra rammeavtale. Det stilles spørsmål som hva skal denne planen være?
Kan det tydeliggjøres eierforhold til den, at den blir skolen sin? Videre å sette noen mål, si noe om
tiltak. Her kommer det forslag til å sette opp målsetninger på plakater som kan settes opp rundt
omkring på skolen. Det savnes også en innledning i planen som sier noe hva dette er, hvorfor også
videre. Videre om hvilke verdier skal planen forankres i, et verdigrunnlag. Også si noe om
trivselstiltak.
Skolen opplyser om at høringsfrist på planen forskyves utover 1.desember 2019 i forhold til behov.
Foreldre har fortsatt anledning til å engasjere seg og gi innspill til planen. Det kan gjøres til
klassekontakt /evt mail til undertegnede: mongj@online.no

*Informasjon mottatt etter møte; Dette er ikke skolens plan, men en plan for hvordan skole og hjem
skal jobbe sammen for å skape gode holdninger og fremme tiltak som kan skape trivsel. Det er
politikerne som har bestilt den, og de har sagt at den skal lages i samarbeid mellom skole, foreldre og
elever.
Skolen har sine tiltak, men hva tenker foreldre kan være deres bidrag i det trivselsfremmende
arbeidet? Hva legger foreldre i gode holdninger? Hvordan skal vi sammen skape gode holdninger? Vi
kommer ingen vei hvis de holdningene vi jobber med på skolen ikke er de samme som foreldre har,
eller motsatt.
Et høringsutkast er et arbeidsdokument og er et utgangspunkt for videre arbeid, og fordrer at alle
skal komme med sine bidrag. «Klipp og lim» er fordi det er dette som danner grunnlag for skolens
arbeid, og legger føringer på vårt arbeid.
Kanskje en ide å ha den som tema på foreldremøter etter jul for å skape et større engasjement.
5. Innspill til FAU (fra møte 30.09.19)
Foreldre sier noe om at det har vært lite initiativ fra FAU siste år og det er ønske om å finne på noe.
Forslag om at FAU arrangerer foredrag/temakveld eller annet. Kan det bli mer tilbud om diverse
aktiviteter i friminuttene for spesielt ungdomsskolen. Mer tilbud om aktiviteter også på
ettermiddagstid/helger – forslag cafe/møteplass/allidrett/annet.
Det spørres om idrettshallen kan være åpen i friminutter? Videre hva skjer med elevstua – kan den
oppgraderes/forandres, og kan elevene selv bidra? Elevene må få ansvar til å ta vare på ting – unngå
ødeleggelser/hærverk.
Det nevnes om kommunen kanskje kan bidra med økonomiske midler?

Annet
-

Det arbeides med å klargjøre bassenget til åpning. Det er uklart når dette skjer og
informasjon kommer når det er aktuelt.

-

Informasjon til skolen ; noen foreldre har opplyst til FAU om farlige trafikksituasjoner i
skoletiden ved Stalheim parkering. Det har vært noen episoder der store kjøretøy som
traktor og lastebil har stoppet/parkert for å hente/bringe sine barn til skolen. Det ble lagt
merke til barn rundt omkring disse kjøretøyene. FAU er bekymret og synes det er viktig å
gjøre noe med dette.

-

Neste FAU møte blir i slutten av januar 2020. Innkalling sendes på mail til klassekontakter 14
dager før møtedato.

Monika Gjertsen
ref.

