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SAK
Referat fra forrige møte
Referatet fra forrige møte ble godkjent

Ansvar

Runde rundt bordet med status fra hver skole
 Årnes: Har gjennomført its learning kurs,
dette virket nødvendig og vellykket. Årnes
har startet med digital ranselpost, dette
virker som er tatt godt i mot.
 Fjellfoten: Ikke noe spesiellt å melde
 Vormsund: Venter på borring det er ikke satt
noen plan på dette og kommunen er vag i
tilbakemeldinger. Det er gjennomført Rus
kafe der Vidar Aasvangen holdt et foredrag
og fau var med, dette var obligatorisk for
elevene. Kommet inn mange godt
tilbakemeldinger i etterkant av dette. Det
ble oranisert slik at det var adskilt for elever
og foreldre, slik at det kunne være enkere
for elevene å snakke om det.
 Fenstad: Ikke noe å melde
 Neskollen: Fått beskjed om at dammen skal
tettes igjen. Fau holder på å fornye
vedtekter
 Framtun: Slitt med oppmøte på møter, men
på siste møte var det godt oppmøte. Fau
ønsker å ruske litt opp i organisering av bla
arrangementer ved skolen da det er noen
veldig små klasser. Har noe problemer med
en buss som ikke kommer når den skal og
det har skjedd et par ganger at den ikke har
plukket opp barn på skolen, her er rektor og
kommunal sjef i bilde, bussselskapet sier de
ikke har mulighet til å gjøre noe med dette
før tidligst 1 mars.
 Skogbygda. Rektors bortgang har preget
skolen noe, men tilbakemeldingene er at
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skolen har håndtert dette på en svært god
måte. Det har bla vært minnestund i gymsal
men prest tilstede. Det har vært noen
episoder med nettmobbing ved skolen , det
har vært både mobbing og grove treusler,
dette har forekommet i 5,6 og 7 klasse. Det
er ikke finni ut hvem som har sendt disse
meldingene på instagram. Tilbakemeldinger
er at det muligens vært håndtert på en litt
annen måte, det er kun informert i de
gjeldene klassene, men man ser i etterkant
at hele skolen burde innvolveres da det er
blitt en del snakk, da det alltid er noen som
sier noe.. God informasjon kan forebygge
gjentatte episoder.
Østgård: Ikke noe spesiellt å melde om.
Runni: Gjennomført elevundersøkelser, her
er det mye bra som kommer frem. Men Fau
ser at det er noen tilfeller der elevene ikke
føler seg trygge på skolen, dette er ikke
greit. Her holder de på med å utarbeide
planer og tiltak da dette må helt vekk. Og
man må tilstrebe lik reaksjon for uønsket
atferd på tvers av trinnene. Det er en stor
utfordring med ventilasjons anlegge på
skolen, nå på vinteren er det så kaldt at
elevene sitter med boblejakker og luer på i
klasse rommet. Og det samme på
sommeren, da er det så varmt at de nesten
ikke holde ut. Det er slik på Runni at de
bestiller vaktmestertjenester og renhold.
Vaktmestertjeneste kommer «når lista er
lang nok», og det er aldri samme vaktmester
som kommer hver gang, så dette fungerer
ikke. Det er også sånn til tider at toalettene
er såpass skittene at elevene «holder seg»
hele skole dagen , dette gir ikke optimale
lærings og trivsels vilkår for elevene. 8 trinn
er all informasjon digitalisert.

.
Arrangement
Vi ønsker å ha et foredrag om digitalt nettvett rettet mot
foreldre.
Det kom flere forslag på møtet, men de vi tar kontakt
med er :



Trygt nettvett
FUG

Marius
Geir




Hilde Schjerven
Bruk Hue

Foredraget er foreslått å være 18 april (pri 1) eller 23
mai (pri 2) fra 19 – 21. Christiane sjekker opp med Jan
Magne på kulturhuset og bekrefter dato
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Oppgavefordeling blir tatt på neste møte
Annonse i RB og Raumnes. Tas på neste møte
Vi oppfordrer alle til å tenke ut titler til
foredraget  Noe som fenger, provoserer og
trekker folk 
Oppfordrer hvert FAU til å planlegge et
arrangement på dagtid for barna om nødvendig,
men KFU vil ha fokus på foreldre
KFU vil tilstrebe å få til et etterarbeid ift til dette
med foreldre, denne tråen tar vi opp igjen
senere.

Eventuelt





Kommunen jobber med helhetlig
oppvekststrategi for elever i Nes. Trenger en
dialog med hvordan jobbe helhetlig også rundt
de elevene som ikke det er noe spesielt med.
Brukermedvirkning er i sentrum her. Og
foreldrene må få et større innblikk i hvor stor
hjelp det er for barna i skolen at de involverer
seg, på en god måte. Her skal KFU involveres,
men vi avventer hvilken rolle vi skal ha.
Nes er en realfagskommune, alle lærere får
kursing
Foreldreforum, her virker det som at alle skoler
tenker litt forskjellig, fint om FAU tar opp dett
med sin skole/rektor hva de tenker dette skal
inneholde. Det anbefales også rutiner om
evaluering av dette. Formålet med dette skal
være å gi foreldrene et løft i foreldrerollen og at
de skal vise interesse for barna også i skolen.
Alle bør gå igjennom veilederen som er
utarbeidet dersom det ikke er gjort. Denne er
sendt ut tidligere

Geir
Stine

Christiane

Alle

Alle

Alle

Alle

Neste gang vi ses er på Framtun skole 16 Mars 2016 kl 19 - 21. Håper på like godt oppmøte da 

