Referat fra FAU/SU møte 30.11.2017
Tilstede: Rita Aarnes, Mariann Staberg, Torill Alstad, Johannes Grande, Ivar Jakob Aarmo, Espen Sivertsen,
Karoline Røstig, Marius Melby, Maria Kilen og Karin von Køppen

Sak 17/17 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Godkjent
Sak 17/18 Godkjenning av referat
Godkjent
Sak 17/19 Godkjenning av Årsplan i barnehagen
 Mye likt fra i fjor
 revidert den vi hadde i fjor - avventer i forhold til kvalitets plan som er felles for hele kom. Nye
satsningsområder
 31 plasser på barnehagen etter jul
 Tone ped leder for Marihøna
 Lisbeth er ped leder for Ugla
 planen følger kalenderåret
 ny rammeplan fra august.
 ny layout på årsplan neste år
 arbeidsredskap for barnehagen
 utg for at foreldrene kan påvirke hva barna skal holde på med i bhg
 bruker lukkede facebooksider for å vise foreldrene hva de fyller hverdagen med
 holder på å arbeide med rammeplanen i personalgruppa i barnehagen
 Overordnet mål: Vennskap
 Fellesprosjekt med skolen: Grønt flagg - miljøundervisning - miljøsertifisering
o ta vare på miljøet - strandsonen, søppelsortering
o kontaktperson er Mariann Staberg
 Fagområdet: kropp, bevegelse, mat og helse er nytt i år
 Årshjul er revidert etter det som kom frem fra foreldrene på foreldremøtet.
Sak 17/20 Godkjenning Skolebasert vurdering
 Går gjennom ting de jobber med på skolen. Skolens mandat
 Årshjul for vuderingspraksis i skolen: Nasjonale Prøver, vurderingsgrunnlag, foreldreundersøkelse,
elevundersøkelse osv
 Går gjennom kvalitetssystemet for Mosvik skole - vurderingsgrunnlag
Sak 17/21 Opplæringsloven paragraf 9A - Trygt og godt skolemiljø












Nytt regelverk om mobbing
Nulltoleranse for mobbing
Elevens egen opplevelse er avgjørende
Alle har et ansvar for å melde ifra hvis man ser noe som ikke er greit også foreldre
skolens oppgave er å lage en plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres når de får en melding om
mobbing
Hvis en forelder synes skolen ikke har tatt tak i en sak kan det meldes videre til fylkesmannen.
Skal lages en overordnet plan for Inderøy kommune
Vennskap er et overordnet mål
Jobber med den nye paragrafen - Satt seg ned sammen med Utøya og Røra og laget en plan for
hvordan man skal gripe inn og håndterer en mobbesak - laget et skjema, tiltaksplan, avviksskjema
handlingsplan legges på hjemmesiden

Sak 17/22 Informasjon og orienteringer
Politikk:





Strukturen på oppvekstsektoren i Inderøy kommune skal gjennomgås og rådmannen ønsker at det skal
foretas endringer i løpet av 2018
Utfordringer med IKT i Inderøy kommune skal gås gjennom og vurderes
Skolen ønsker mer lokal support på IKT

FAU:



Mørkekveld - kommer tilbake til

Barnehagen:





inne i tradisjonsperioden
mandag 11 desember er det måling av belysning styrke
Gladnyhet: Barnehagen har fått et lyd øre (lydmåler), måler støyen i barnehagen - HMS tiltak

Skolen:








begynner med advendsstund imorgen fredag 1.12
slutter torsdag 21. desember
juleverksted og julegrøt
omvendt julekalender
besteforeldredag og morgensang kafe den 15. desember
Fakkelmessen er onsdag 20 desember
o må gå en bakerst i toget
o må stå noen sammen med nisse og dele ut posene.

Elvråd






Kantine: en gang i måneden?
o Spurt Sør Verran helselag om de kan hjelpe til?
 vil være med
 Første ganfg blir 12. januar
 kontakte Inderøyningen!
Vennetimen - planlegging
Mørkekvelden - tilbakemelding

Sak 23/17 Orientering om konstituering av IKFU





Ragnar Ørdal er ny leder
Gikk gjennom skoleturer
Ønsker å ha et møte med rektorer etter jul.

Sak 24/17 Evaluering av mørkekveld












litt mye pølser
litt lite folk
bra opplegg
Mulig det må være et slutt tidspunkt så ikke folk går hjem
Lite overskudd
Ikke fått regning fra butikken enda
Gikk greit med postene - viktig med kort tid på hver post og at barna mestrer oppgavene
Skolen i Framverran opplevde denne kvelden som et positivt fellesskap
Passe på barna når veien er mørklagt. Mulig det må stå en voksen å passe på at ikke barna går rett ut i
veien
Elvrådet: Bra i år. Bra poster. Ønsket seg at elvrådet kunne hatt en oppgave denne kvelden.

Sak 25/17 Engasjement og oppmøte på møter og arrangement




problem at alle møter på møter og arrangementer
veldig viktig at man må få noen til å møte hvis man ikke kan

Eventuelt



Fakkelmesse:
o Maria ordner med pakker
o Karin skal finne en nisse
o Karoline ordner med fakler

o
o

Klassekontaktene går sammen med klasene
klassekontakter + kontaktlærer sitter sammen med barna i kirken.

