Referat fra møte i FAU Hemsedal barne- og ungdomsskule
2/19-20
Irene Markegård

Møte nr.
Referent
Tilstede faste
representanter
Ikke møtt

SAK
9-19/20

Dato/tid 14/10-2019

Irene Markegård (leder), Matilda Sjøgren (nestleder/10.tr), Stine K. Skolt
(5.tr), Mona Syversbråten (6.tr), David Underland (7.tr), Anne Berit Ulsaker
(8.tr), Hanne Ødegård (9.tr)
Britt-Reidun Intelhus (10.tr)

Ansvar
Rektor informerer
•
•
•
•
•
•

Det foregår nå et arbeid rundt fagfornying da det skal på plass
nye læreplaner i alle fag.
Rektor og sosiallærer går kurs i innsatsteam mot mobbing.
Budsjett; Kommunen skal spare inn 6 millioner neste år og for
skolen sin del blir ikke lærere som går ut i permisjon erstattet.
1,5 stilling blir ikke erstatta.
Det er nå helsesøster på skolen som har mulighet for å være
der hver dag, men det mangler kontorplass for å få dette helt
på plass.
Klasselister er sjekket opp og skal kunne deles ut.
Sosiallærer Marte var med på møtet og informerte om sitt
arbeid. Hun har 50% stilling som sosiallærer og 50% som
lærer. Hun er med på samarbeidsmøter, møter i ledelsen og
har samtaler med enkeltelever ved ønske/behov. Hun har
også møter med helsesøster, psykisk helse og Andreas på
klubben jevnlig.Tiden fra skolestart har blitt brukt mye til å
skape relasjoner og hun var blant annet med på
10.klasseturen til Polen. Hun setter opp ulike samtalegrupper
ved behov og framover blir det ulike jente- og guttegrupper og
gruppe for elever med skilte foreldre – som har vært noe
elevene har syntes har vært positivt å være med på.

10-19/20 Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte
•

Godkjent

11-19/20 Konstituering av FAU, valg av sekretær
•

FAU har etter opprettelse av vedtekter en ordning der en av
de to klassekontaktene for hvert trinn er fast fau representant
og den andre er vara. For dette året er disse faste:
o 5.klasse: Stine Skolt
o 6.klasse: Mona Syversbråten
o 7.klasse: David Underland
o 8.klasse: Anne Berit Ulsaker
o 9.klasse: Hanne Ødegård
o 10.klasse: Britt-Reidun Intelhus
I tillegg er Irene Markegård leder og Matilda Sjøgren
nestleder.
Både fast og vara til FAU kan møte på møtene.
• Som sekretær ble Mona Syversbråten valgt.
12-19/20 FAU sine oppgaver og diskusjon av prioriteringer for 19/20
Dette er temaene FAU ønsker et større engasjement i år:
• Trivsel
• Elevmedvirkning
• Ny skole

o

•

FAU er skuffet over å ikke være en større del av
diskusjonene rundt ny skole, selv om man har
medlemmer i referansegruppe for foreldene. Denne
referansegruppa har ikke vært en del av
informasjonsflyten fra kommunen og FAU kommer til
å ta mer initiativ her.

Budsjett
o Det er underlig at kommunen ikke planlegger å
erstatte lærere som går ut i permisjon og FAU ønsker
å vite mer om bakgrunnen for dette. Det er viktig å
sikre at det er nok lærere og assistenter og at elever
med behov for spesialundervisning/tilpasset
opplæring o.likn. får det de har krav på og at dette
utføres på best mulig måte for eleven.

13-19/20 Info fra SU møte 26/8
Leder informerte om aktuelle saker som kom opp på SU møtet.

•
•

Psykisk helse har ansvaret for tirsdagsklubben. Er
det ønske/mulighet for 1 dag til?
Ny skole
o
o

o

Det er nå gjennomgang av rom/funksjonsplan og
skriving av kravspesifikasjon.
Det settes opp brakker/moduler fra neste skoleår for å
ha plass til årskullet som kommer.
Skolen bygges for 450 elever, med mulighet for
utvidelse.

14-19/20 Skolens sosiale årshjul
FAU synes årshjulet viser godt skolens arbeid.
Forslag til ting som bør inn:
•
•
•
•
•

Info om vdg på 10.trinn
Nasjonale prøver
Eksamensdatoer
Praksisdager/uker for u.skolen
«Kjærlighet og grenser» oppstart
Temadager med politiet etc

•
Sjølv om noe her er for enkelte trinn viser det for de på
andre trinn hva som kommer.
15-19/20 Åpen skole i uke 4
FAU ønsker en så tidlig annonsering av dato/tid som mulig. Det er
viktig at det blir noe annet enn et foreldremøte og gjerne at man
viser en så vanlig dag som mulig.

16-19/20 Foreldreundersøkelsen
• FAU ønsker at foreldreundersøkelsen sendes ut til alle
•

foresatte og for alle barn. Dette vil gi et størst mulig bilde.
Temaer FAU ønsker i undersøkelsen:
o Trivsel
o Motivasjon
o Støtte fra lærerne
o Trygt miljø
o Informasjon fra skolen
o Dialog og medvirkning
o Utviklingssamtalene
o Fysisk miljø og matriell
o Læring og utvikling
o I tillegg ønsker vi enten «Hjem-skole» eller
«kjennskap og forventninger» - men ønsker å se
spørsmålene før vi konkluderer.

17-19/20 Polentur

Forsøksperioden er nå over og det skal opp tilbehandling i
kommunestyret om opplegget skal fortsette. Det er viktig at
saken tas opp så snart som mulig da årets 9.trinn behøver
en avklaring.
FAU mener dette er en positiv og viktig tur både i forhold til
historie og læring, men også for miljøet. Denne turen bør
fortsatte prioriteres.
Vi ønsker en endring av retningslinjene for å gjøre det mer
forutsigbart for dugnadsinnsatsen.
• Vi ønsker hele avsnitt 4 under punkt 3 slettet. Det er
viktig at om turen ikke skulle bli noe av eller man har
penger til overs at dette kan brukes til andre sosiale
tiltak for klassen/trinnet.
• Første avsnitt i punkt 3 må endres:
For dugnadsinnsatsen er det veldig uklart og
uforutsigbart å dekke kostnaden for lærerne som er
med på turen. Denne kostnaden bør ligge hos
kommunen, slik at den felles dugnadsinnsatsen som
gjøres skal dekke en konkret pris pr elev.
Kommunen bør se dette som en viktig tur og en
investering og derfor dekke denne delen av turen.
Denne kostnaden skal ikke inn i skolens budsjett da
det vil kunne medføre at andre utgifter skolen har må
reduseres for dekking av eventuelle gap mellom
dugnadsresultat og reell kostnad. Foreldre og elever
gjør en stor innsats med dugnad og skal ikke måtte
straffes ved at andre elementer på skolen må
reduseres om man mangler noe etter dugnaden.
18-19/20 Eventuelt
• FAU ønsker å se på muligheten at en voksen som er
med på organiseringen av skoleballet setter
bordplasseringen og ikke elevene.

