Referat FAU sand skole 2.februar
Tilstede:
Kent-Are, Fredrik, Marita, Randi, Tone, Terje, Anna, Camilla, Line og Stina (referent)
Sak 1: Foreldre og elevundersøkelsen
Fredrik gjennomgår foreldreundersøkelsen.
Vi skårer dårligst på skolehelsetjenesten. Nå er det nettopp blitt en dag i uka med
helsesøster og de har flyttet kontor til barneskolen. Vi håper dette vil vare. FAU ønsker å
holde et øye med om dette opprettholdes. Det har vært veldig ustabil helsetjeneste de siste
årene.
Hvordan skolen håndterer mobbing skårer dårlig. Kan dette skyldes dårlig info til foreldrene?
FAU ønsker ei tilbakemelding om hva som gjøres i forhold til mobbing på skolen.
Elevundersøkelse gjennomgås (maks skår er 5)
Mobbing er 4.0 og litt for lav. Elevene føler i stor grad at skolen griper inn, noe som ikke kom
frem i foreldreundersøkelsen. Her må skolen bli bedre på å kommunisere med foreldrene.
Motivasjon. 4.0.
Skolehelsetjenesten 3.3
FAU og foreldrene kan være med å løfte skole og klassemiljø ved å arrangere klassetreff
utenfor skoletid. Det var oppe som forslag sist møte. Nå bør vi gjøre dette slik at vi som
foreldregruppe bidrar. Vi må jobbe sammen.
Sak 2
Språkbruk og dårlig atferd og mobbing.
Foreldreengasjement ønskes av FAU mot sine grupper. Jobbe for å øke klassemiljø,
skolemiljø, fremsnakk av skolen, av hverandre og hverandres unger. Vi er foreldrene og har
et ansvar her.
Slik FAU forstår det så er det på mellomtrinnet det er verst når det kommer til språkbruk og
atferd.
FAU anbefaler et foreldremøte av klassekontakt for mellomtrinnet om språkbruk og atferd
på buss. Det er vi som foreldre som skal oppdra barna og det er viktig å stå sammen i
foreldregruppene og klare det i samarbeid med skolen.
Foreldrene ser ikke hva som gjøres i klassene mot mobbing. Kan man ha bedre synliggjøring
av sosiale mål ut til foreldrene. Timeplanfestet? Kan man jobbe med sosiale mål i samarbeid
med hjemmet. Lekser?
Sak 3
Bruk av transponder ut til foreldre.
Det er kommet meldinger om at noen synes det kan bli litt mange transpondermeldinger.
FAU synes transponder er bra. Dersom vi som foreldre skal være med å løfte skolemiljø og
klassemiljø må vi også vise engasjement ved å få info fra skolen. Det er et samarbeid. Bedre
med for mye info enn for lite.
Neste møte: Tirsdag 27.april. 18.00 på musikkrommet

