Referat fra FAU møte
Dato og sted: 29. januar 2018 hos Marte
Tilstede: Marit, Didrik, Marte, Anders, Hanne
SAKER:
Sak 1: Inkomne saker fra foreldre
• Det foreligger ingen innkomne saker fra foreldre
Sak 2: Bekymringsmelding for læringsmiljø ved Vikhammeråsen Grendaskole oppfølgingspunkt
•

Saken utsettes til neste møte

Sak 3: Foreldremøte den 22. januar 2018 der sentrumsplanen ble gjennomgått
Utvalget gjennomgikk tilbakemeldinger fra deltakere på foreldrerådsmøtet. Det var
stor enighet om at grendaskolen ikke nedlegges. Punktene og argumentene som
underbygger hvorfor grendaskolen bør bestå, spilles inn til kommunen i eget notat,
og fremlegges i tillegg i møte med kommunen medio mars.
Det kom frem i møte i foreldrerådet at det var ønskelig med mer informasjon for å
underbygge enkelte påstander som er løftet inn som argumenter i OPAK-rapporten,
samt mer informasjon om skolemiljøet. Med dette som utgangspunkt ønsker FAU å
forespørre skolens rektor om følgende:
• Foreligger det målbare kvalitetsmål for 5. trinn som viser faglige forskjeller
mellom de elever som kommer fra grendaskolen versus elever fra Vikhammer
skole, og øvrige elever fra 5. trinn i kommunen generelt?
• Foreligger det dokumentasjon som tilsier sosiale forskjeller på 5. trinn ved
Vikhammer skole, alt etter hvilken skole elevene komme fra?
• Det er løftet frem besparelser på 1,5 mill ved å legge ned grendaskolen, hva
ligger eksakt i disse tallene?
• Kan det sies noe om forskjeller vedr. mobbing på skolene, ihht tidligere
erfaringer, skolenes størrelse og lærernes kompetanse og erfaring?
• Foreligger det arbeidsmiljøundersøkelser blant de ansatte som kan si noe om
arbeidsmiljøet ved grendaskolen?
• Hvordan fungerer samarbeidet mellom avdelingene grendaskolen og
Vikhammer?
• Hva gjøres for å sørge for inkludering og god sammenslåing for 5. klasser?
Faglig og sosialt.
Det er også ønskelig med møte med skolens lærere for å diskutere fordeler og
ulemper med grendaskolen, slik de ser det fra barnas ståsted.
Sak 3: Informasjon til FAU og foreldre

FAU ønsker at det utarbeides retningslinjer for informasjon. Det oppleves å være for
mange informasjonskanaler og usynkronisert informasjon fra de ulike trinnene, samt
SFO. Det er særlig utfordrende for førstegangsforeldre med barn i 1. trinn og foreldre
med barn på ulike trinn. FAU vil be skolen iverksette ensartede og tydelige
informasjonsprosedyrer.
Det må særlig legges vekt på at det fra høst 2018 iverksettes konkrete tiltak som
forenkler informasjonsforståelsen for førstegangs skoleforeldre.
Problemstillingen ble i høst løftet inn i møte med Guri B. Nilsen, men FAU kan ikke se
at situasjonen er tilstrekkelig bedret.
Sak 4: Møte med FAU Vikhammer skole
FAU grendaskolen ønsker møte med FAU Vikhammer skole for å diskutere ulike
problemstillinger og aktuelle saker.
Sak 3: Neste FAU møte planlagt rett før påske.

