Møtereferat FAU møte 3_14.10.2013
TID:

14.10.2013 kl.1800-2030

STED:

Kantina ved Frosta Skole

TIL STEDE:
Magne Vårvik, Jørn Andersen, Linn Hanssen,
Gustav Myraune, Heidi Viken-Aunet, Oddny Gumaer
(referent)
FORFALL:
Eva Hojem, Berit Harbak, Roald Vang, Liz
Marie Pettersen
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Sak 1. Godkjenning av saksliste
Godkjent
Sak 2. Valg av referent
Oddny Gumaer, referent
Sak 3. Godkjenning av referat fra møte 9.9.13.
Godkjent.
Sak 4. Leder informerer
•

Hva kan vi gjøre for å forhindre stort frafall på
møtene? Det foreslås å plotte inn datoer for møter

flere måneder i forveien slik at man kan planlegge
bedre.
•

Temadag på kommunen. Det var innledning av ordfører,
deretter holdt Magne og Eva et innlegg hver. Til slutt
var det gruppearbeid blant de som deltok. Vi la blant
annet fram saker angående visjon ved skolen. Fem dagers
uke ble også diskutert. Vi spurte også hva skolen kan
gjøre helt konkret for å komme videre med punktene som
sto i tilsynsrapporten.

•

Et referat fra dette møtet ble sendt til alle i FAU.

•

Fem dagers skole skal utredes etter høstferien i følge
rektor.

•

Trøndelagskonferansen. FAU har fått bevilgninger fra
kommunen for to eller tre medlemmer til å dra. Magne
kommer til å dra. De andre skal tenke over det. Det er
et ønske fra FAU at så mange som mulig av skolens
ansatte også drar, og vi regner med at de har blitt
oppfordret til dette fra administrasjonen.

•

Vi synes det er hårreisende at anleggsarbeidet utenfor
skolen fortsatt ikke er ferdig. Svivlene skulle fjernes
og en mur bygges. Dette ble vedtatt i mai. Det har tatt
for lang tid å bli ferdig. Store anleggsmaskiner på
skolens område er en risiko for tryggheten, og det
begrenser barnas lekeområder betraktelig.

Sak 5. Storforeldremøte
Stig Morten Skjæran skal holde foredrag. Foredraget vil
vektlegge mestring. Dette er noe som FAU ønsker å ta videre,
for eksempel ved Grunnskolens dag som kommer uken etter, 15.
November.
Hvordan legger vi opp denne dagen (Grunnskolens dag) i FAU?
•

Det blir informert om det på Storforeldremøte. Må
kommuniseres at det er foreldrene som har ansvaret for
dagen.

•

Etterpå samles alle foreldrekontaktene sammen med FAU.

•

Foreldre må mobiliseres til å delta allerede nå.

•

Det må informeres om Grunnskolens dag ganske snart.

•

Et brev sendes ut til foreldre, og datoen må med på
neste timeplan

•

Magne, Heidi, Linn, Roald og Oddny hjelper til å lage
et ”skjelett” som kan brukes av foreldrekontaktene som
de kan ta utgangspunkt i når Grunnskolens dag skal
planlegges.

•

Orientering om dagen må skje ukentlig framover.

•

En rundløype med ulike aktiviteter foreslos.

Sak 6. Temagrupper
Vi synes det er en god idé med temagrupper. Det er viktig at
disse gruppene ikke bare blir ”prategrupper”, men
”handlingsgrupper.”
Hver gruppe kan lage en plan som de legger fram for FAU.
Det ble foreslått at alle gruppeledere informerer om sin
gruppe på Storforeldremøtet. Det er viktig at
gruppekontakter og foreldre får vite at det er ønskelig at
de deltar.
•

Visjonsgruppe: Ledes av Magne

•

Trafikkgruppe: Ledes av Eva

•

Mat og helsegruppe: Ledes av Heidi

•

Hjem/skolegruppe: Ledes av Oddny

Sak 7. Innkomne saker
Leirskole. Det ryktes at det ikke blir leirskole for 7.
Trinn neste år. FAU leder skal undersøke om dette er sant.
Om det er hold i ryktet skal vi ta det videre.
SFO. Det kommer stadig klager over standard ved SFO. Det er
en alvorlig svikt om det er så dårlig som man hører (for
eksempel dårlig kosthold og alt for mye TV titting).
Rusproblematikken. Det et problem med rus på Frosta, og
dette er noe vi alle er kjent med. Det ble diskutert hva FAU
kan gjøre angående dette, men ingen konklusjoner ble tatt.

Mobbing. En artikkel som sto i Trønder Avisa nylig ble
diskutert. Det er en trist sak. Vi synes media var for
ensidig i sin dekning da de ikke tok kontakt med verken
lærere, foreldre, FAU eller andre elever. Men vi innser også
at mobbing er et problem vi må ta tak i. Vi vet ikke om det
er mer mobbing på Frosta enn andre steder, og hvordan det
eventuelt kan måles. Det er ulike ting som må gjøres. Vi
starter en hjem/skolegruppe som skal ha fokus spesielt på
mobbing. Vi tror at det er gjennom å skape positive miljø og
gjennom oppmuntring av hver elev at mobbing kan forhindres
heller enn å påpeke alt som er negativt. Vi ser også at det
i mange tilfeller er foreldrene til både mobbeofrene og
mobberne som må engasjeres. Den største innflytelsen for
barna hjemme. Vi vurderte å sende en pressemelding til
Trønder Avisa, men besluttet å vente til senere.
Det har blitt nevnt at det foregår mobbing på bussene. Dette
skal vi undersøke nærmere. Om det er tilfelle må det gjøres
noe for å forhindre dette.
Sak 8. Eventuelt
Det er lov å ta med godterier på skolen ved eksamen og
tentamen. Dette er et problem da det er store mengder
søtsaker som fortæres. Det er også distraherende for de som
spiser og de som sitter ved siden av. Det ble foreslått å
spørre om dette kan avvikles og at man i stedet tilbyr
elevene et godt måltid i løpet av dagen, sponset av lokale
bedrifter. FAU er positive til forslaget. Heidi skal ta tak
i det.
Neste møte blir Storforeldremøte. Vi møter opp kl
1800.

