Referat FAU-møte 19.09 2019

Felles for alle skolene på Jevnaker:
Skolefaglig rådgiver Hans Olav Rørvik fortalte om at det å skape et trygt og godt læringsmiljø
er satsingsområde for Jevnakerskolene for tiden.
Barns følelse av trivsel er avhengig av trygghet. Jevnakerskolene er i et læringsmiljøprosjekt
og jobber med å skape et godt og trygt læringsmiljø i skolen. Lærerne blir kurset og veiledet
på hvordan avdekke mobbing og krenkelser og hvilke rutiner de skal følge når slikt avdekkes.
Skolen trenger å ha foresatte med på lag når det skjer mobbing og krenkelser. Foresatte må
raskt ta kontakt med skolen når mobbing skjer, og det skal være tett kontakt mellom skole
og hjem. Meld fra så tidlig så mulig, gjerne før det er blitt en ordentlig mobbesak! Foresatte
må ikke gi opp dialogen med skolen, selv om de skulle oppleve å bli skuffet over noe.

Rørvik informerte også om det nå foreligger en ny overordnet læreplan, den trer i kraft fra
skoleåret 2020/2021. Skolene og lærerne er i gang med arbeidet om hvordan den planen
skal implementeres fra neste skoleår. Fokusområdene i den nye planen er:
Menneskeverd, menneskerettigheter
Identitet og kulturelt mangfold.
Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Utvikle god dømmekraft.
Skaperglede, engasjement og utforskertrang.
Respekt for naturen og miljøbevissthet.
Demokrati og medborgerskap.
Folkehelse og livsmestring.

Toso skole FAU:
Rektor innledet møtet og fortalte om arbeidet som FAU kan gjøre. Hun synes også at FAU
har gjort et godt arbeid de to årene hun har vært rektor og de har laget flotte dugnader.
Tosomart´n i juni, som FAU hadde ansvar for, var også veldig vellykket. Rektor oppfordrer
foresatte til å ta kontakt med skolen når det er noe. Hvis man trenger støtte, kan man spørre
klasserepresentanten om å for eksempel bli med på møte med skolen. Klasserepresentanter
skal derimot ikke snakke med skolen på vegne av foreldrene, hvis det er noe som bare
gjelder en enkelt elev, da må de selv snakke sin sak, slik at skolen får
førstehåndsinformasjon. Klasserepresentantene skal ta med saker som de får fra foreldre på
trinnet, inn i FAU-møtene.

FAU mangler organisasjonsnummer og Cilje og Else skal nå ordne de siste formalitetene for å
få eget org.nr.
FAU-leder gjennomgikk vedtekter, rutiner og oppgaver for FAU i dette skoleåret. Minnet om
at foreldrepresentantene i FAU er underlagt taushetsplikt.

Styret i FAU konstitueres og valg av kasserer, sekretær og nestleder:
Fau-leder: Martine Greftegreff
Nestleder: Snorre Løvaas
Kasserer: Cilje Koren
Sekretær: Anniken Godell
SU-representant: Snorre Løvaas
Fravær fra både FAU og SU meldes i god tid og vara går inn i stedet.

Vi hadde en kort evaluering av Tosomart´n, et skriv skal utarbeides av de som var komité for
mart´n.
Lavvo, gapahuk og grill øverst i store skolegård skal klargjøres i høst. Vi har fått 120 000 kr i
gave fra Sparebankstiftelsen DNB til å bygge dette og har en tidsfrist på å få satt det opp,
som snart går ut. Vi trenger derfor folk på dugnad flere dager i uke 39. Se mer informasjon
om dette som ligger på denne facebook-siden: Toso skole FAU. Klasserepresentantene for
hvert trinn bør legge en link til FAU-siden på klassetrinnsiden på facebook, slik at alle
foreldre lett ser informasjonen.
Oppgaver for FAU dette skoleåret er: lysfest (27.11), dugnad og trafikksikkerhet for ungene.
FAU organiserer dugnad om våren, og oppgavene vi tar tak i er etter innspill og ønsker fra
lærere og elever.
Et eget skriv om trafikksikkerhet og skole/hjem samarbeid kommer. FAU og lærerne
oppfordrer alle til å benytte seg av skolebussen, eller å gå/sykle til skolen. De som MÅ kjøres til
skolen skal slippes av ved buss-stoppet. Om det har vært problemer med bussen, eller eleven
føler seg utrygg på å gå til skolen, så ønsker skolen og buss-selskapet tilbakemelding, slik at man
kan løse dette og trygge barna.
Prosessen rundt leksefri skole er ikke ferdig, den skal opp i kommunestyret dette skoleåret.
Fram til da kaller Jevnakerskolene seg en leksebevisst skole. Noen familier har problemer
med at lekseplanen ikke kommer på papir. Vi oppfordrer derfor foreldre som ikke har
passende datautstyr til å få opp planen hjemme, til å si fra til sin lærer at de trenger en
tilrettelegging.

Neste FAU-møte er 05.11 2019

