FAU-møte 05.12.2016 – Oppsummering/ referat
Dato/tid:

05.12.2016/18:00-20:00

Sted:

Personalrommet

Navn

Verv

E-post

Telefon

Anne-Lise Edvardsen

Leder + SU

anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no

94362669

Knut Eirik Ballestad

Nestleder + vara SU

knut.ballestad@trv.no

99094718

Kerstin Leistad

Sekretær

kerstin.leistad@yahoo.no

91757566

Tone Østgaard

SU

tone.ostgaard@ntebb.no

45438150

Are Skjelstad

MKFU

are.skjelstad@gmail.com

92014085

Trine Raaen Vinje

Vara MKFU

trinerw@ntebb.no

90134346

Rita Berg-Moen

Vara SU

rita.bergm@ntebb.no

92282959

Marianne Aalmo

Medlem

marianneaalmo@gmail.com

98664380

Hege Svenning

Medlem

hegesvenn@gmail.com

92032871

Kristian Refseth

Medlem

krefseth@yahoo.no

92405184

Ronny Engan

Rektor

ronny.engan@malvik.kommune.no

95102115

Forfall meldt: Kristian Refseth
Sak #

Emne

Type sak

Ansvarlig

8 - 2016/17 Godkjenning av referat fra møte 1.11.16
Referatet ble godkjent.

Beslutning

FAU

9 - 2016/17 Tema: Klassetur 10. klasse

Beslutning

FAU

Malvik kommune har satt ned et utvalg som
skal foreslå nye regler som skal vedtas. Nye
regler skal tre i kraft fra neste års 10. klasse.
Nytt møte i utvalget avholdes medio
desember.
Saken tas også opp i SU onsdag 7. des. 16.
Anbefaling eller vedtak forventet ferdig i
løpet av våren.
Elevrådet har også saken til behandling.
Det ble en diskusjon på møtet, der
hensikten med turen var tema. Hvis
hensikten med turen er en avslutning av 10
års skolegang er det naturlig at turen tas på

Kommentar

våren. FAU ser at det er viktig med bygging
av sosiale relasjoner mellom elever og
mellom elever og lærere, men at dette kan
gjøres på andre måter.
Innspill fra FAU:
 Det må bestemmes hva hensikten
med turen er.
 Avslutningstur på våren, mer sosial
enn faglig.
 Relasjonen lærer-elev er viktig på
turen.
 Det bør ligge som et premiss at
elevene jobber for å finansiere
turen, det ligger mye faglig utvikling
i entreprenørskap.
10 - 2016/17 Rektor orienterte:
Læringsmiljøprosjektet, hvor er skolene nå
Ikke anonym undersøkelse er gjennomført.
Resultatet av dette blir ikke lagt fram i FAU.
Resultater fra elevundersøkelse (anonym)
og foreldreundersøkelsen vil bli presentert
når dataene er statistisk behandlet.
Skolen gjennomfører en SWOT-analyse for
å finne ut styrker og svakheter i arbeidet
mot mobbing.
Kort orientering fra felles FAU-møte på
Vikhammer skole tirsdag 08.11.2016. Det
ble vist en film om mobbing; «Ludde», som
kan vises frem på foreldremøter.
Læringsmiljødokumentet vil bli sendt ut til
FAUs medlemmer. Dette kan tas med på
foreldremøter, slik at det kan diskuteres
der.
SUN-prosjekt Matte
Eget prosjekt for å øke elevenes utbytte av
undervisningen i matematikk. Vil bli et nytt
punkt i utviklingsplanen på skolen.
Forvaltningsrapport – Avdekking og
oppfølging av mobbing i grunnskolen
Revisjon Midt-Norge har gjennomført
forvaltningsrevisjon om avdekking og
oppfølging av mobbing. Se link:

Orientering/ Rektor
Beslutning

http://www.konsek.no/wpcontent/uploads/2016/06/0009-VedleggRapport-Avdekking-og-oppf%C3%B8lgingav-mobbing-i-grunnskolen.pdf
Ny ungdomsskole
Skolen forholder seg til de vedtak som
kommunestyret fatter. Det er vedtatt
bygging i 2018 (ligger i
investeringsbudsjettet). Skolen har
mulighet til å komme med innspill i
prosessen, og har også gjort det når det
gjelder kroppsøvingsareal. Rektor vil gjøre
det han kan for å få bygd en ¾-hall samtidig
med ny ungdomsskole.
Det er viktig at FAU og skoleledelsen får
mulighet til å komme med innspill i
prosessen underveis.
FAU oppfordrer rektor til å øve trykk på
kommuneadministrasjonen for å få en
milepælsplan på plass.
11 - 2016/17 Hvordan skape foreldreengasjement

Diskusjon

FAU

Orientering

Alle

Bakgrunnen for saken er at det kom veldig
få innspill fra foreldrene til FAU i fjor. Et
inntrykk av at få spør eller bryr seg om det
som skjer i FAU.
Ny ungdomsskole, læringsmiljøprosjektet
og bruk av sykkelhjelm er saker som har
potensiale til å engasjere foreldrene.
Forslag om å lage en plan i januar for
hvordan vi kan skape engasjement rundt
disse temaene.
FAU sine møtereferat sendes først til FAUs
medlemmer for godkjenning. Frist for
tilbakemelding er tre dager. Så sendes det
til foreldrekontaktene med oppfordring om
å distribuere til foreldrene.
12- 2016/17 Eventuelt
To saker innmeldt:
 Forvaltningsrapport om mobbing
 Ny ungdomsskole

Begge saker ble diskutert. Referert i sak 10.
Neste møte er avtalt
mandag 23. januar kl 18-20 på
personalrommet.

