Kontaktinfo FAU

OM FAU

Leder Espen Setterblom
esp-sett@online.no
Mob 92443155

Det er foreldrekontaktene (28 totalt) ved de ulike trinnene som er med i Fau.

Nestleder Jan Tore Gunnarsen
jan@vaskeritilsynet.no
Mob 47851151

En ledergruppe består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Dette skoleåret er det henholdsvis Espen Setterblom, Jan Tore Gunnarsen, Sissel Smørdal og Johanna Willen.

Kontaktinfo skole/SFO

Fau har vedtekter som beskriver hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Det å drifte fritidsklubben og spre nyttig og aktuell informasjon til alle foreldrene på skolen er
oppgaver som er nedfelt i vedtektene.

(foreldrenes arbeidsutvalg).

Fau samles 5-6 ganger i løpet av skoleåret hvor det siste møtet er årsmøtet for Fau.

Aina Petra Pettersen (saksbehandler)
tlf. 69 248480
Gry Hovdum Dahle (avdelingsleder
for 1.-3. tr. og SFO)
tlf. 69 248302
Gunn Bernås (avd.leder for 4.—7 tr)
tlf. 69 248455
Ingeborg Refnin Jordbakke (rektor)
tlf. 69 248484
krapfoss.skole@moss.kommune.no
SFO: 90950416

Fritidsklubben
Alle elevene er velkomne på fritidsklubben. Det er gratis å komme inn. Vi
selger vafler og saft til selvkost.

Les IUP og still forberedt på foreldresamtalen
Første runde med foreldresamtaler står for tur
og vil bli gjennomført i uke 45-47.
Der skal eleven være i sentrum og fortelle hva
hun/han kan og hvordan det er på skolen.
I forkant av samtalen vil foreldre få beskjed i
transponder om at de kan lese elevens IUP
(individuell utviklingsplan) i Skooler. Denne
er det viktig at vi foreldre leser. Da har vi et
fint grunnlag for å samtale om hvordan eleven, skolen og foreldrene sammen kan legge
tilrette for elevens faglige og sosiale utvikling.
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Engasjerte foreldre utgjør en forskjell

November 2018

I løpet av et skoleår har de ulike
trinnene oppgaver. Etter mange
år er dette god tradisjon. For
eksempel har 6. trinnsforeldre sammen med voksne fra Krapfoss skolekorps - ansvaret for
kafedriften i tre timer på 17.
mai. Foreldrene i 3. trinn organiserer lekene som de har skaffet premiene til. Tenk så trist det
hadde vært uten vår deltagelse.

Saker av interesse:

Rusken-aksjonen med kostende
foreldre, rektor med saft og
boller og unger som løper gjennom løvoppsamlinger er starten
på festdagen noen dager senere.

Fau ønsker alle elever, lærere og foreldre en
god samtale.

Første runde foreldremøter unnagjort

Vi foreldre stiller opp og bidrar
til at rammene for en fin feiring
er tilstede. Det blir det penger
inn i en klassekasse av, så vi står
ikke tomhendte igjen. Barna
våre får det lille ekstra som de
kan ta ut i skolehverdagen.
Vi bidrar også med kafedrift på
vinterarrangementet som i år
blir 6. desembert. Ved kulturdagen i juni stiller vi med samme
iver opp og selger bakervarer,
kaffe, brus og lodd. Vi må heller
ikke glemme alle bakervarer
som har fått seg en svingom i de
mange hjem rundt omkring på
Krapfoss.

Fritidsklubben finner sted på tirsdager
klokka 1730 i Sfo-lokalene.
Opptil 90 unger finner veien dit åtte
tirsdager fom. uke 41, og åtte uker (ikke
i vinterferien) på nyåret.
Fritidsklubben avslutter med juleverksted siste tirsdag før jul.

I ukene før høstferien ble det gjennomført
foreldremøter på alle sju trinnene. Disse
oppstartsmøtene kalles ofte lærerens foreldremøter da de og skolens ledelse har behov
for å informere foreldrene.
Flere klassekasser ble fylt opp med penger
etter enkle lotterier. 6. trinn fikk inn hele
1600 kr! Og 1. og 3. trinn fikk inn ca 1200
kr hver!

Elever og foreldre i aksjon under juleverkstedet 2017

Foreldre om skole/hjem-samarbeid

Ledelsen var representert på alle møtene
bortsett fra ett. Der redegjorde de for hvilken betydning §9a (elevenes arbeidsmiljø)
har i skolehverdagen.

Andelen elever som var representert av
foreldre varierte mellom 60 og 70%.
Foreldremøtene er en sosial arena hvor
foreldrene har mulighet til å møtes. Derfor
er det viktig at nettopp foreldremøter er et
attraktivt møtested slik at flest mulig kommer.
Hva er det som gjør et foreldremøte attraktivt? Fau trenger din mening. Send oss en
epost slik at vi kan samle gode ideer. Send
til esp-sett@online.no.

Fritidsklubben krever at vi stiller minst 10 foreldre hver tirs-

• Juleverksted på Fritidsklubben tirsdag 4. desember
• «Desembernatt» spilles
torsdag 6 desember.
• Foreldresamtaler gjennomføres i uke 45-47
•

Alle elevene på scenen under Kulturkvelden forrige skoleår hvor
foreldrene sto for bevertningen

dag vi åpner opp Sfo-lokalene,
et klasserom og gymsalen for
ungene våre. Og det gjør vi åtte
ganger før jul og like mange
ganger etter jul!
Kronjuvelen på fritidsklubben
før jul er juleverkstedet. Da
mobiliseres enda flere foreldre
som er med på å lage julestemning og produksjon av julegaver.
Det er helt klart ungene våre
som er den store motivasjonen
for dugnadsarbeidet vi legger
ned på de ulike arrangementene
ved skolen. Men for de av foreldrene som har bidratt, så kjenner de sikkert også litt på det

foreldrefelleskapet som er der
når vi møtes.
Det ligger faktisk uante verdier
i det at vi foreldre blir kjent
med hverandre og tar oss tid til
å hilse og kanskje utveksle noen
ord når vi møtes på arrangementer, i skolegården eller på
nærbutikken.
Det kan være lettere å snakke
med andre foreldre om ting som
berører barna om man kjenner
hverandre litt fra før
Så neste gang dugnadsspøkelset
kommer din vei, så sier du bare
«Ja, det vil jeg selvfølgelig».

Ungene våre har dedikerte lærere
Lærerne ved Krapfoss skole
sier de føler seg heldige som får
lov til å være sammen med
barna våre og se utviklingen
deres.
Og enda bedre er det for oss
foreldre når det i tillegg oppleves slik!
De kulturelle innslagene som
samler oss enten det er Piken

med lyset eller Kulturkvelden
er gode for læringsmiljøet.
Og underholdningsverdien går
langt utover det å se sitt eget
barn stå på scenen.
Entusiastiske, hektiske og glade
lærere er med på å gjøre de
sosiale arrangementene som vi
foreldre deltar på til begivenheter.
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Foreldre om skole/hjem-samarbeid

Kvalifisert tilbakemelding fra foreldre til skolen
Med hele 82% besvarelse på vårens foreldreundersøkelse gir foreldrene en troverdig tilbakemelding til skolen.

Skolen informerte foreldre om foreldreundersøkelsen om innloggingsprosedyrer til
selve undersøkelsen.

Skolen trenger vår tilbakemelding for å
utvikle egen praksis. Tilbakemeldinger er
grunnlaget for et godt skole/hjemsamarbeid.

Men det var antagelig en bred mobilisering
på de ulike trinnene som ga så bra deltagelse. Muligens var det lovnad om 3000 kr fra
Fau til det trinnet som kunne vise til høyest
deltagelse som bidro til at 2. trinn hadde
100% oppslutning og dermed gikk av med
seieren, Vi gratulerer!

Foreldreundersøkelsen fra våren 2017 hadde kun 49% oppslutning. Dessverre ble ikke
det en representativ tilbakemelding fra foreldrene.
Fau ønsket å få til en god deltagelse på foreldreundersøkelsen og satt det som et viktig
mål i skole/hjem-samarbeidet forrige skoleår.

re, ledere, sfo-ansatte og foreldre jobber
systematisk for å oppnå forbedring! Denne
prosessen forankres i SU sitt arbeid gjennom skoleåret.

Hva kan du som forelder bruke foreldrekontakten din til?
Hvis foresatte har behov for råd eller bistand i deres kontakt med skolen er det
også mulig å henvende seg til foreldrekontaktene.

Dette innebærer at foreldrene kan bruke
foreldrekontaktene til å fremme saker som
angår læringsmiljøet (både sosialt og faglig) for elevene.

Foreldrekontaktene har taushetsplikt. Foreldrekontaktene kan rådføre seg videre med
andre medlemmer i Fau (som også har taushetsplikt) ved å anonymisere henvendelsen.

Skolens ledelse og Fau anbefaler at forhold
som er personlige (på vegne av egen unge
eller på egne vegne) tas opp direkte med
kontaktlæreren.

Rektor er alltid tilgjengelig for en samtale
med foreldre hvis det skulle være behov.

«Hvis foresatte har behov for
råd eller bistand i deres
kontakt med skolen er det
også mulig å henvende seg til
foreldrekontaktene»

sosiale arrangementer utenfor skoletid, etc)
eller du kan velge å sette inn penger direkte
på kontoen til klassekassa.

Pengene kan brukes til ulike utgifter som
f.eks. is til elevene, oppmerksomhet til
kontaktlærerne og det lille ekstra i klasserommet, mm..

På trinnet har foreldrekontaktene en som er
ansvarlige for pengene. Vedkommende
rapporterer fortløpende til de andre foreldrekontaktene om saldo og bevegelse på
kontoen.

Det er foreldre og evt. annen familie som
bidrar til klassekassa. Det er frivillig å bidra
til klassekassa (jfr. gratisprinsippet i grunnskolen).
Du kan velge å betale for lodd som dere
selger på ulike samlinger (foreldremøter,

I disse tider hvor kontanter ikke er like
hverdagslig som tidligere brukes ofte en
privat Vipps-konto

Det å engasjere seg i barnas
nettbruk og spill er like viktig
som å engasjere seg i andre
fritidsaktiviteter.

På Fau-møte onsdag 17. oktober hadde vi
besøk av helsesøster Kari Rogstad som er
på skolen 3-4 dager per uke. Gjennom å
informere Fau om sitt arbeid som helsesøster ønsket hun at Fau kunne bidra med å få
den informasjonen ut til alle foreldrene.

«Psykologisk førstehjelp» er et selvhjelpsverktøy for mestring av følelser og tanker. Med røde og grønne tanker kan barna
styrke sin evne til å framsnakke seg selv.
Det er lurt å lære seg å bli god til å takle
ubehagelige og vanskelige følelser tidlig i
livet, og foreldre er de viktigste hjelperne.
Kari synes det hadde vært fint om foreldrene tar en titt på det materialet som er tilgjengelig på internett om psykologisk førstehjelp (Solfrid.Raknes.no).
Skolehelsetjenesten skal i gang
med skilsmissegrupper på skolen. (tidligere

Et godt læringsmiljø kommer ikke av seg
selv, og alle på skolen må hver dag jobbe
for at alle skal føle seg inkludert og oppleve
tilhørighet. Samarbeidet med foresatte er en
viktig del av dette arbeidet.
Hver enkelt elev trenger foresatte som ser,
er engasjert og følger med på sitt barns
faglige og sosiale utvikling. På skolen er
det vi som jobber her som legger til rette
for trivsel og mestring.

«Vinterlys» startet med en marsj fra Holmsbu og inn i
nedre skolegård for en storslått åpningssermoni

kalt PIS-kurs). Det er bestemt at dette tilbys
alle 5 og 8 trinns elever i Moss kommune.
Det er mulig å sette sammen grupper med
elever fra flere trinn. Ta gjerne kontakt for
info. Det er planlagt oppstart av kurs i januar.
Helsesøsteren snakket også om skjermtid
og spilling. Det er ikke noe nytt at for mye
skjermtid og mye spilling kan gjøre det
problematisk for spesielt gutter. Hun er
opptatt av at barna får bekreftelse, anerkjennelse og ikke minst få kjenne seg betydningsfulle.

Mer overraskende var det å
høre at 80% (Kripos) av 10åringene her i landet har vært
inne på sider som inneholder
pornografisk materiale. Kari oppfordret foreldre
til å gjøre et enkelt google
søk, og taste seg noen tastetrykk videre inn for å få et
innblikk i hva som møter barna våre når de
kommer til en internettside med pornografisk materiale. Kari stiller gjerne på foreldremøter hvis dere ønsker mer info om dette,
eller andre aktuelle temaer.
Foreldrene kan ta kontakt hvis det er noe de
lurer på. Kommunikasjon per epost blir
vanskelig pga personvernloven. Men kom
gjerne med en henvendelse på epost og legg
igjen telefonnummeret ditt!
Kontaktinfo for helsesøster Kari Rogstad er
tlfnr 48950931 og epost:
kari.rogstad@moss.kommune.no

Rektor Ingeborg om skole/hjem-samarbeid
Jeg synes det er flott å jobbe på en skole
med stort fokus på et godt læringsmiljø for
store og små.

Klassekasse som gir litt slingringsmonn
En klassekasse er en kontantkasse som
foreldrene har ansvar for. Lærerne har ikke
noe med disse pengene å gjøre.

Helsesøster Kari: «lær barnet ditt å snakke om vanskelige
følelser»

Det viktigste budskapet hun hadde var at vi
foreldre må hjelpe barna våre med å «gi
dem et språk på det å snakke om følelser og
opplevelser. Som foreldre må vi tørre å
snakke med barna om vanskelige temaer».

En ting er å gjennomføre undersøkelsen
med bra oppslutning. Vel så viktig er det å
gå inn i resultatene og vurdere dem. Men
det viktigste er å bli enige om hva som skal
forbedres og hvordan man som elever, lære-

På hvert trinn er det fire foreldrekontakter
som dere valgte på foreldremøtet på våren.
Foreldrekontaktene representerer foreldrene
på trinnet.
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Åpenhet og dialog er nøkkelord i godt samarbeid. Slik ønsker vi også at du som foresatt skal oppleve samarbeidet du har med
skolen – være seg SFO, lærer eller ledelse.

Nøl aldri med å ta kontakt med oss. «Heller
en gang for mye enn en gang for lite». Vi
har felles mål: å gjøre det beste for alle
barna.
Snart står foreldresamtalene for tur.
Der skal eleven være i sentrum og
fortelle hva hun/han kan og hvordan
det er på skolen. Samtalen skal være
positiv og skape motivasjon. Sørg for
at du har satt deg inn i IUP`en
(halvårsvurdering som legges ut i
Skooler) på forhånd. Du får beskjed
når den legges ut.
Ellers vil informasjon fra skolen
komme via mail, transponder (sms)
eller som melding i Skooler.

Vi anbefaler sterkt å laste ned skoolerappen. Da kommer du rett inn etter første
gangs pålogging.

