Referat fra møte i FAU ved Ulsåk Skule
Møte nr.
Referent
Tilstede
Ikke møtt
Andre

SAK
1-20-21

1-20/21

Dato
13/10-20 kl 17-19
Randi B. Lien
Sted
Gymsalen – Ulsåk skole
Lene (1.kl), Christine (1.kl), Camilla (2.kl), Stian (3.kl), Stine (3.kl),
Randi (4.kl),
Christin (2.kl), Gro Anita (4.kl)
Rektor Heidi, Irene Markegård (fungerende leder)

Ansvar

Informasjon fra rektor:
Det er pr i dag 68 elever (ny elev etter jul) på Ulsåk
skole.
Vi har 5 faste pedagog stillinger, 4 er 100%, en er 80%
(10 % ikt ansvar). 4 barne/ungdomsarbeidere.
Det jobbes med å få til en ny ped.stilling, som ennå
ikke er klar hverken på om vi får den, eller om hvordan
den vi se ut.
Amal har sagt opp sin stilling, den vil bli lyst ut i
nærmeste framtid.
Leksehjelp er vanskelig å gi pga kohorter, som krever
mer bemanning, noe vi ikke har så lenge vi er på gult
nivå i smittvernsreglene.
Vi jobber med trivsels regler i alle rom, og har
læringsmiljø som fokus. Ny læreplan er i gang, med
fortsatt fokus på lesing og leseforståelse.
Ungene sier selv de trives på skolen. Noe krangling
forekommer, og de sier selv at det er en del stygt
ordbruk. Noe vi voksne på skolen har liten aksept for.
Vi er fortsatt i en pandemi og må hele tiden jobbe på
gult nivå, noe som er både krevende og utfordrende
Teams. Skolen tester Teams som digital plattform i fall
skolen må stenge ned igjen.
Trafikkbilde rundt Ulsåk skole: Det har vært fleire
nesten ulykker når elevene sykler til/fra skolen. Dette
gjelder bl.a i Bedehusvegen. Elevene har fått beskjed

Heidi

om å trille sykkelen på denne strekningen eller sette
sykkelen fra seg ved Engene bilverksted. Nede ved
Engene bilverksted mangler det en klar fysisk
oppmerking på hvor syklene skal parkeres.
Trygg Trafikks anbefaling er at elevene bør være minst
10 til 12 år før de ferdes på egenhånd i trafikken.
Det blir jobbet med å flytte parkeringsplassene for
de ansatte ved oppvekstsenteret til andre områder.
Sosiale media: Det har skjedd hets av elever via
meldinger. Det er foreldrene som har ansvar for
at slike hendelser ikke skjer. Det er også viktig at
skolen har en klart avvisende holdning til hets.
Skolen ser at bruken av mobiltelefon og/eller digitale
klokker er økende. Når det blir lov å holde
foreldremøter igjen, bør
det holdes møte om tema - sosiale media. Det
bør undersøkes om det finnes undervisningsmateriell
tilgjengelig i forhold til dette tema.
Stygg ordbruk blant elevene er også økende, men
trivselen på Ulsåk skole er likevel god!
2-20-21

Foreldrerådet/Klassekontakter/FAU
Foreldrerådet: Består av alle foresatte til barn ved
skolen. Foreldrerådet er det høyeste foreldreorganet
på skolen.
Klassekontakter: Det er to klassekontakter for hver
klasse – 8 til sammen. Klassekontaktene har ansvar for
å arrangere klasseklubber, minimum 2 pr skoleår. Tenk
enkelt og billig når det planlegges klasseklubber.
I tillegg bør klassekontaktene gjennomføre møter med
kontaktlærere i forkant av foreldremøter og ha god
dialog med kontaktlærer om klassemiljøet.
FAU: Består av alle de 8 klassekontakter. FAU skal i
hovudsak ta opp saker som gjelder hele eller store
deler av skolen. Klassekontaktene med kontaktlærer
tar seg av saker som omhandler klassen. FAU skal
ikke behandle enkeltsaker eller enkeltelever. Spørsmål
om enkeltsaker skal rettes til rektor.

Irene

SU: Samarbeidsutvalg. Består av leder og nestleder i
FAU + representant fra de ansatte ved Ulsåk skole + 1
politiker + rektor som har sekretærfunksjonen.
3-20-21

4-20-21

Taushetsplikt: Alle klassekontakter som stiller i FAU
har taushetsplikt og skal signere på dette.

Irene

Valg :
Randi tar gjenvalg som sekretær.
Leder og nestleder velges på foreldrerådsmøtet som
avholdes via teams onsdag 11.novemer. Innkalling
sendes alle foresatte.

Irene

Dersom noen ønsker å stille som leder eller
nestleder ta gjerne kontakt med fungerende leder
Irene Markegård. Leder og nestleder velges blant alle
foresatte, uansett om de er klassekontakt eller ikke.
5-20-21

Utestående fra 19/20:
Vedtekter: Det er utarbeidet vedtekter for foreldrerådet
ved Ulsåk skole. Disse vedtektene ble ikkje vedtatt sist
skoleår. Årsak: Det kunne ikkje kalles inn til
foreldrerådsmøte da det ble innført strenge
Irene
smittevernregler grunnet covid-19.
Vedtektene må vedtas av foreldrerådet. FAU i
sammarbeid med rektor vil kalle inn til digitalt årsmøte i
foreldrerådet via Teams. Innkalling sendes ut fra
skolen

6-20-21

Møtedatoer: 2 møter i høsthalvåret 2020 og 3 møter
vårhalvåret 2021. Endelig møtedato varsles av leder
Eventuelt:
Egen lavo for skolen: Har skolen mulighet til å kjøpe
inn en lavo?
Søskenrabatt: Rabatt når foresatte har et barn i
barnehage og et barn på Sfo. FAU støtter dette
forslaget.
Politikontroll: Kan skolen be politiet om å holde fleire
kontroller?

7-20-21

Trafikkbildet:
• Kan det etableres varige fartshumper i
fylkesveien – Lykkjavegen - som erstatning for
de mobile fartshumpene?
• Det er ønsket flere fartskontroller og kontroll i
Bedehusvegen jfr gjennomkjøring forbudt.

Irene

Irene

•
•
•

•

•

•
•

Er det en mulighet med tidsstyrt bom?
Utrykningskjøretøy, busser etc utstyres da med
kode fex.
Det kom også opp ønske om en sykkelbinge på
jordet nedenfor barnehagen der barna kan sette
fra sykkelen.
Det er viktig å tenke på at trafikkbildet ved
oppvekstsenteret vil være like utfordrende også
etter at ny HBU er på plass. Det vil være
barnehaget på stedet i mange år framover, så
man må tenke langsiktig.
Det er viktig at det er lett å levere på en trygg
måte. Det er heller ikke optimalt at man må gå
fra Fossheim/Kiwi til skolen da denne veien ikke
har gangvei. Denne løsningen må være
kortvarig.
På et folkemøte i grenda kom det opp forslag
om både gjennomkjøring forbudt helt fra
Fossheim og til Mythe krysset og også å legge
om veien fra rv52 og ha en annen avkjøring enn
opp til Bedehusvegen. Dette er forslag man
burde ta opp igjen.
Det skal lages et felles skriv fra skole og fau om
trafikksituasjonen.
Alle bes minne på at barna skal bruke hjelm,
den har ingen funksjon på styret.

Ang sosiale medier:
• Viktig at de med barn som bruker ulike type
klokke med kommunikasjonsmetoder setter
denne i skolemodus i skoletiden.

