
Referat FAU-møte Skauen kristelige skole 03.10.22

Til stede:
Leder: Svein Ole Daltveit 5. kl: Kristian Solberg
1. kl: Andreas Sanne Semb 6. kl: Tomas Rudsro
2. kl: Kathrine Rudsro 7. kl: -
3. kl: Ingrid Skogestad Åtland (referent) 8. kl: Tommy Skagsoset
4A: Emily Ritch-Reinfjord 9. kl: Heidi Angelsen
4B: Kjersti Bendiksen 10. kl: Erik Pavels Petersen

Møtet blir innledet med en andakt og en kort bønn for møtet, ledet av FAU-leder.

SAK 33-21/22 Anmerkninger
Saken blir presentert for nye medlemmer av FAU, da dette er en sak som først ble tatt opp i fjor.
Rektor har utarbeidet fire forslag som diskuteres for tilbakemelding til rektor og skolestyret. Det er
enighet om at alternativ 1 og 4 ikke ønskes av FAU.
Flere er positive til forslag nr 2, da endring av navnet kan lette inntrykket, og man tror det ikke vil
oppleves like strengt. Forslag nr 3 blir også tatt opp som et godt forslag, med noen
tilleggskommentarer rundt kommunikasjon mellom lærer og elev. Det kommer frem at foreldre
ønsker beskjed om at det blir gitt anmerkning/loggføring, men det er noe ulike meninger rundt
hvorvidt eleven skal få informasjon om det, og evt når og hvordan.
Det blir ikke stemt over forslagene i dag.
Det er enighet om at det er ønskelig at ordningen for anmerkninger brukes så likt som mulig av
lærerne, og at anmerkninger eller loggføring ikke skal brukes som straff eller trusler mot elevene.

SAK 01- 22/23 Planlegging av Storforeldremøte
Ved forrige FAU-møte ble det satt et forslag til dato, men man ser det sannsynlig at det må utsettes,
da foredragsholder og plan for møte enda ikke er klart. Det er ikke uaktuelt at storforeldremøtet blir
utsatt til etter nyttår.
Det kommer opp flere forslag til foredragsholdere, som FAU-leder vil følge opp. Forslagene som
nevnes er Foreldrestyrke, Barnevakten, Tro og Medier, SLT-koordinator i kommunen, forebyggende
enhet i politiet. Saken fortsetter.

SAK 02- 22/23 Bli-kjent-fest for 1.klasse foreldre?
Det har kommet forslag om at det arrangeres en bli-kjent-fest for førsteklasseforeldre, for å bidra til å
inkludere alle foreldre og familier, spesielt de som ikke kjenner noen fra før ved skolestart. Det er
enighet om at det er mange gode arrangement allerede, i form av sosiale samlinger og vennegrupper,
som skolen er gode på å oppfordre klassene til å sette i gang med ved skolestart. Det er derfor ikke
ønskelig med enda et arrangement i denne omgang.

SAK 03- 22/23 Evaluere organisering av foreldremøter høst 2022
Foreldremøtene ble i år avholdt ved at noen klasser hadde møte først, før et fellesmøte med de andre
klassene. Etter fellesmøtet hadde andre klasser sine møter. Det er enighet om at det er en stor fordel
å samle flere møter på en kveld, til tross for at det ble flere på rad for de som har elever i flere klasser.
Man ser dog at det er viktig at det blir satt av nok tid på foreldremøtene som blir lagt før fellesmøtet,
til f eks FAU-saker. Dette gjelder kanskje spesielt foreldremøtet i 1.klasse, da det kan være mye ny
informasjon til foreldre.
Det kommer tilbakemelding på at fellesmøtet kan være noe langt og en god del opplesing fra
powerpoint, og det stilles spørsmål om dette kunne vært gjort på en «lettere» måte fra skolens side.
Det kommer også forslag om å lage mindre grupper til diskusjon av temaer eller saker på
klasseforeldremøtene, i steden for å ta alt i plenum.


