Møtereferat FAU – Mysen Skole
Dato/tid:
Sted:
Tilstede:

Sak nr.

1.

2.

2018-01-17 / 20:00 - 21:45
Mysen skole
FAU representanter:
1C,2A,2B,3B,3C,4B,4C,5A,5B,6B,6C,7A,7B
Andre:
Mona Seternes (FAU leder)

Referat ved:
Utgitt:

Mona Seternes

Emne
Det ble den 21.12 2017 sendt ut en mail til alle FAU representanter med kort
beskrivelse om hvordan dagens møte ville se ut. Samt en påminnelse om møtedag,
dato og klokkeslett. Av 21 representanter møtte 13. Møte ble organisert etter
punktene under.
Presentasjon av FAU leder.
Mona Seternes, 48 år jobber som fagutviklingssykepleier i Trøgstad. Flyttet til Mysen
juli 2017 for å komme nære familie. Samboer og tre gutter på 4,6 og 9år. Hvorav den
minste går i Høytorp fort barnehage, 1 gutt i 1C og den eldste i 3B. Har tidligere vært
aktiv som foreldrekontakt i 2 år fra den skolen vi flyttet fra. Ellers ingen lederverv.
Deretter presentert hver og en seg med navn og hvilken klasse de representerte.
FAU kontakt/Foreldrekontakt:
Ny leder informer om at hun ønsker å tydeliggjøre FAU representantenes rolle
ovenfor foreldrene og skolen. Ved at klassen har en FAU kontakt og en
klassekontakt. Og det er to ulike roller. Ønsker at FAU kontaktene på trinnet har et
tett samarbeid. Og er det slik at en ikke kan delta på FAU møte, så meld fra til en av
de andre på trinnet og sørg for at du blir informert om det som ble tatt opp.
Foreldrekontakten vil da ikke være vara, men ha en egen rolle med å få organisert
venne/foreldre grupper samt andre aktiviteter som gjelder klassen eller trinnet. Nytt
organisasjonskart vil komme i løpe av det neste halvår med oppdaterte
rollebeskrivelse av FAU kontakt og foreldre kontakt.
Målsetningen er at vi skal være ett samlet FAU råd som er synlig på skolen. Foreldre
skal være trygge på at deres saker som meldes inn til FAU skal blir diskutert og gitt
en tilbakemelding. Samtidig skal vi også videreføre godt samarbeid med skolen,Sfo
og EKFU som er Eidsberg Kommunale foreldreutvalg. Og kanskje er det slik at vi alle
skal være taushetsbelagte slik at evt sensitive opplysninger blir i FAU. Her skal Mona
se på hva som er praksis på andre skoler.

3.

Valg av kasserer, nestleder og sekretær:
a.
Kasserer: Eivind Lintho representant fra 2A tar kontakt med tidligere
forvalter av FAU sine kontier og skal ha den fulle oversikt og ansvar over finansene
til FAU
b.
Nestleder: Linda Lilleng, representant fra 7B vil være FAU leder
«sparringspartner» og delta på møtevirksomhet utenom FAU møter sammen med
Mona Seternes
c.
Sekretær: Ingen som meldte seg. Men helt klart en viktig rolle i form av å
skrive referater fra FAU og samarbeidsmøter med skolen. Referatet skal sendes ut til
FAU representanter som igjen skal sende det ut til foreldre. Valget taes opp igjen på
neste møte. Eller er det noen som melder seg?
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4.

Ny svømmehall i Mysen som skal stå klar 2020.
a.
Her bør vi være tidlig ute sammen med skolen og melde behov. Samt delta i
planleggingen. Her diskuterte vi om at tilbudet burde komme før tredje klasse,
oftere og litt om nasjonale retningslinjer /kontra hva som praktiseres på Mysen
skole. Dette tar vi med oss i dialog møte med skolen.

5.

Sikkerhet på skolen område.
Og da med tanke på akebakken ned fra første trinn og ned mot løpebanen. Bør den
sikres bedre for at det skal være tryggere å bruke det området til aking? Det har
allerede vært ulykker hvor barn er blitt skadet.
a.
I det samme punktet er vi også interessert i hvordan skolen håndtere saker
hvor det blir personskade?
b.
Vet at en av sakene som står på sakslisten til Eidsberg kommunale
foreldreutvalg er nettopp om ett felles forebyggende plan for et trygt og godt
skolemiljø.

6.

Klasselister.
Vi opplever ulik praksis fra lærer når det gjelder informasjon som blir gitt ut på
klasselister. Vi ønsker at skolen fremstår enhetlig med hvordan listene fremstår når
det gjelder design og innhold. Per dd er det noen som får lister med kun en av
foreldrene, noen savner barnets fødselsdato (med tanke på å slå sammen
bursdager) og noen får ikke klasselister i det hele tatt. Vi ønsker:
a.
Elevens navn og fødselsdato
b.
Navn på begge foreldre med mailadresse og telefonnummer
c.
Og om mulig adresse, men mindre viktig.

7.

Vennegrupper/foreldre grupper:
FAU har tidligere diskutert organiseringen av vennegrupper. Det ble innført i første
og andre trinn i 2016, men man anbefaler sterkt denne ordningen også på 3 og 4
trinn. «Voksne skaper vennskap sammen» står som visjon på mange av Mysen sine
dokumenter. Og det tror vi på, og dette ønsker vi å videreutvikle med å innføre
foreldregrupper i klassene.
a. Vennegrupper = Lærer i hver klasse deler så tidlig som mulig på skoleåret inn
klassen i mindre grupper av ca 4-5 stk. Her er det ulik praksis på om man
deler inn gruppene i farger, tall eller navn. Se for øvrig vedlagt lenk hentet
fra intranett på Mysen skole.
http://www.mysenskole.no/getfile.php/3642520.2012.vyuucvcrrw/Voksne+skaper+
vennskap+sammen%2C+Vennegruppeordning+Mysen+skole.pdf
b. Foreldregruppe = Foreldrene til de i vennegruppen. De oppfordres til å delta
den siste halvtimen av et vennetreff for en kopp kaffe/te. Samt de i løpet av
ett år har en delegert oppgave fra foreldrekontakt til å organisere en
aktivitet fra årshjulet. La seg være klassevis eller trinnvis. Kontaktene på
første trinn jobber med innføring av foreldregrupper, og basert på den
erfaringen håper vi at vi har gode rutiner og presenter for neste års
førsteklassinger. Det vil i løpet dette halvår komme ut en ny veileder på
hvordan vi tenker oss det.
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8.

Inntekt til klassekassen spesielt for førsteklassinger:
For å gjøre det enklere for de neste førsteklassinger å gjøre innkjøp til de første
arrangementene skal FAU åpne opp for at foreldrekontantaktene kan låne penger
fra FAU slik at de slipper å legge ut. Et annet alternativ er om vi kan få til ett
samarbeid med skolen om anonym innsamling til klassekassen via blanke
konvolutter. En blank konvolutt blir sendt med postmappen med ett vennlig brev
om at dette er en frivillig og enkel måte å bidra til klassekassen. Det er frivillig og
maks beløp er kr 100,- Beløpet legges i konvolutt tilbake i postmappen og samles inn
av lærer som leverer de til foreldrekontakten for klassen. Målet er at man sikrer
penger til innkjøp til juleavslutning og en oppmerksomhet til lærerne. Og kanskje
kan man avlaste foreldre med å ikke ha lotteri tett opp til jul da man ellers har mye å
bruke penger på denne måneden. Så kan man ved senere arrangementer begynne
med lotteri og andre inntekts måter som er praktisert på Mysen med god erfaring.
Informasjon om dette vil da bli gitt på felles foreldremøte, samt til de som blir valgt
til foreldrekontakter.

9.

Anne Lena Mjøen kontakt i 4B informerte om at det finnes mange legater og fond vi
kan søke om støtte om penger til ulike prosjekter. Hun vil til neste møte komme opp
med de mest aktuelle

10.

FAU sitt lager er i første etasje rett frem ved hovedinngangen. Vi har lageret
sammen med Sfo, skolen mm. Dette er ett lager som bla oppbevarer utstyr til 17
mai. Undertegnede har befart lokalet og kan meddele at det trengs en alvorlig
opprydding. Har snakket med leder for første trinnet og vi har blitt enige om at
skolen skal rydde lokalet slik at reolene på venstre side av lokalet blir frigitt slik at
alle trinnene og FAU kan han dedikert plass til oppbevaring. Det skal ikke være
nødvendig at kontaktene skal oppbevare utstyr som er til overs etter arrangementer
i skolens regi hjemme. Samt FAU sin krok i det samme lokalet trengs en opprydding.
Og her håper jeg å kunne få noen fra femte trinn med på dugnad. Dette fordi dette
trinnet snart har ett 17 mai arrangement foran seg.

11.

Vedlagt følger ett høringsbrev fra Eidsberg kommune avd Virksomhets skole.
Revidert forslag til Lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i
Eidsbergskolen. Les igjennom. Innspill skal være skriftlig til Eidsberg kommune og
høringsfrist er 18 februar.

12.

Ellers minner jeg på at FAU har en egen fane under Mysen skole. Og den bør vi gå
igjennom og oppdatere. Så sitter du leser på sidene og ser noe som bør endre, så
meld det til undertegnede, så skal jeg få ordnet slik at det blir oppdatert.
http://www.mysenskole.no/fau.377677.no.html

13.

Innkommen sak i mailboksen til FAU: En som savnet et bredere utvalg fra Skolelyst
mer enn bare tre type melk. Sendt mail til Rektor.

Ansvarlig

