Fillan skole FAU skoleåret 2019/2020
Referat fra FAU-møte 22.10.2019
Tilstede: Ingrid Katrine Schanche, John Kristian Westby Hermanstad, Audun Norbotten Liland, Lars Monsen, Heidi
Kaasbøll, Monica Jensø, Jørgen Olsen, Linda Glørstad, Monica Berge, Anne Merete Tellebon Ulvær, Karin Camilla
Kaasbøll, Lars Peder Hammerstad

1. FAU – Hva er det?
Rektor orienterte
Tatt til orientering

2. Konstituering av årets FAU
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Audun Norbotten Liland
Lars A Monsen
Jørgen Olsen
Monica Jensø

3. Vedtekter for FAU
SL-uka er omdøpt til temauke, og har endret innhold. Tas derfor ut av vedtektene.
Referat og innkalling til møtene finnes på skolens nettside.

4. Møteplan for kommende år:
Møtene avholdes onsdager kl. 20.00 – ca 21.30
Datoer: 27.november 2019
29. januar 2020
11. mars 2020
22. april 2020
3. juni 2020
Saker meldes inn til leder minimum 1 uke før møtet.

5. Orientering om FAU sitt arbeid forrige skoleår
Audun orienterte.
Urolig klassemiljø på mellomtrinnet, delvis på ungdomstrinnet. Dialog med skoleledelsen på
dette, tiltak iverksatt. Jobbes fortsatt med tiltak i forhold til dette.
Kantina – drift av kantina var diskusjonstema inntil fast ansettelse ble gjennomført.
Tatt til orientering

6. Utprøving av gratis skolemat
Hege orienterte. Gratis skolemat for alle er prøveordning frem til årsskiftet. Grøtservering til
frokost, til lunsj brødmat, salatbar, og ønskelig å få til varmmat 1 g pr uke. Positive erfaringer.
I starten praktiske utfordringer knyttet til en stor skole og mange elever som skal spise på kort
tid. Har etterhvert kommet frem til praktiske løsninger (elevene fordeles på 4 puljer). Har i
tillegg kontaktet frivilligsentralen i forhold til mulighet for praktisk støtte/bistand.

Ordningen blir evaluert ved kommunens budsjettbehandling. Kostnader
matutgifter+lønn/drift=6-7 kr pr elev pr dag.
Ordningen tas opp til diskusjon igjen i neste FAU-møte, for å gi vår høringsuttalelse til forslag til budsjett.

7. Eventuelt
Utbygging av skolen
Vedtatt i skolebruksplanen en midlertidig løsning, der kortsiktige tiltak skal ivareta behov for 17-skole. Dette tilsier ombygging av dagens bygningsmasse til å dekke behovet for 1-7-skole.
Modulbygg skal bidra til å dekke behov for areal for ungdomsskolens lærere.
Evaluering av mobilforbudet
Nye ordensregler er vedtatt i oppvekstkomiteen. Det legges her til grunn mobilforbud. Ved
innføring av mobilforbud ble det vedtatt at det skulle gjøres en evaluering av ordningen. Skolen
må gjøre en jobb før dette kan gjennomføres.
Forventningsavklaring
Audun omdelte eksempel på skriv vedr forventningsavklaring mellom skole – elever – foreldre
utarbeidet av Jar skole. Ønsker vi at det utarbeides noe tilsvarende for vår skole? Notatet legges
ved som vedlegg til referatet, og det bes om at notatet leses til neste møtet, da tas det en
gjennomgang/diskusjon.
Elevundersøkelse/foreldreundersøkelse
Årets elevundersøkelse/foreldreundersøkelse skal snart gjennomføres. Viktig å få bred
tilbakemelding, og skolen håper å forbedre svarprosenten. FAU oppfordres til å bruke
facebookgrupper til påminnelse og oppmuntring for å svare!
17.mai-arrangementet ved Fillan skole
Årets 4.-klasse er 13 elever. Arrangementet er blitt så stort og krevende at det tas nå kontakt
med kulturetaten i kommunen og bes om muligheten for at de tar over del av arrangementet.
Grønt-Flagg-ordningen
Orientering om Grønt-Flagg-ordningen v/Geir Mosand i neste møte

Monica

FORVENTNINGSAVKLARING
SKOLE – ELEVER – FORELDRE
JAR SKOLE

Formålet med dette dokumentet er å legge grunnlag for en bedre forståelse om gjensidige
forventninger mellom skole, elever og foreldre på Jar skole. Dette skal bidra til et bedre
samarbeid som vil gi grunnlag for bedre læringsutbytte og trivsel for elevene.
Dette dokumentet er forankret med lærere, ledelse og foreldreutvalg og besluttet i
skolens Samarbeidsutvalg.
Hver høst skal dokumentet gjennomgås med alle førsteklasseforeldre og med
klassekontaktene på alle trinn. I tillegg sendes det ut til alle foreldre ved skolestart.
Dokumentet brukes av lærere, ledelse, foreldrerepresentanter og foreldre til å skape et
godt og konstruktivt samarbeidsklima.

Jar skole 30.08.19

Kathrine Selvikvåg Malme
Rektor

Nicolay Moulin
Leder FAU

Læringsmiljø

FORVENTNINGER TIL SKOLEN:

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

FORVENTNINGER TIL FORELDRE:

Fremstår tydelig mht skolens mål
og tolkning av det nasjonale
oppdraget

Følger klassens og skolens regler

Er lojale mot skolens mål og regler

Viser folkeskikk og høflighet
overfor voksne og medelever

Tar direkte kontakt med skolen
ved uenighet eller uklarheter.
Skåner barnet for eventuelle
uenigheter mellom hjem og skole

Utvikler og veileder enkeltelev og
klasse mht skolens sosial
kompetanse
Skaper et læringsmiljø hvor
trakasserende atferd ikke får
vilkår
Behandler elevene med respekt
og omsorg
Oppmuntrer og roser elever for
innsats og fremgang samt gir
spesifikk veiledning for videre
læring
Skolen kjennetegnes av orden og
ryddighet
Ledelsen utnytter sitt
handlingsrom til å fokusere på
kjerneelementene i fagene og
opprettholder læringstrykket

Ingen trakasserer eller plager
noen. Respekterer stopp-regelen
Unngår stygg språkbruk og
sårende bemerkninger
Støtter og hjelper hverandre og
bidrar til å gjøre hverandre gode
Respekterer å bli korrigert av en
voksen

Oppmuntrer og roser sitt barn for
dets innsats og fremgang
Oppmuntrer eget barn til å være
inkluderende og vise respekt og
omsorg for andre
Bidrar til å hindre at barn blir
utsatt for trakasserende adferd i
og utenfor skolen.
Foreldrene organiserer sosiale
møtepunkter for elever og
foreldre samt organiserer
vennegrupper (1.- 7.)
Foreldre tar kontakt med
hverandre når det oppstår
elevkonflikter som ikke tilhører
skolens arena.

Læringsutbytte

FORVENTNINGER TIL SKOLEN:

Lærerne møter godt forberedt,
presis og har en engasjert
undervisning i tråd med
læreplanen.
Sikrer god faglig progresjon og
kontinuitet også ved lærerskifte
og vikariater.

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

FORVENTNINGER TIL FORELDRE:

Har en positiv innstilling til
skolens mål, og deltar aktivt i
undervisningen

Sørger for at barnet møter presis,
godt forberedt og med nødvendig
utstyr på skolen

Arbeider aktivt for å nå oppsatte
mål. Spør om hjelp dersom noe er
uklart

Foreldre ser til at barnet har gjort
egentreningen. Dog kan ikke
skolen forutsette at foresatte kan
gi barna faglig hjelp.

Gir medelever arbeidsro
Følger opp skolens faglige
kartlegging med tiltak og
veiledning
Har en ambisjon om å utvikle den
enkelte elevs optimale
læringspotensial
Lærere gir hver enkelt elev jevnlig
tilbakemelding på måloppnåelse
og fremovermelding (hva skal
eleven gjøre for å komme seg
videre i egen faglige og sosiale
utvikling)
Gir eleven relevant egentrening
ihht. skolens opplæringstilbud
Har en tydelig uttalt praksis på
hvordan det gis tilbakemelding på
egentrening.
Skolen tar raskt kontakt med de
respektive foreldrene dersom det
er bekymring rundt deres barn.
Tar kontakt med hjemmet dersom
elever møter uforberedt, har
uregelmessig fravær eller kommer
for sent til undervisning
Foretar jevnlig evaluering av
skolen, lærernes og elevenes
måloppnåelse.

Gjør egentrening og leverer innen
oppsatt tidsfrist
Møter presis, opplagt og godt
forberedt til undervisningen
Har orden i skolesakene og tar
vare på lærebøker og annet utstyr
som tilhører skolen.
Har med nødvendig utstyr til
aktivitetene på skolen

Forholder seg til Bærum
Kommunes permisjonsreglement.
Sørge for sunne matvaner, fysisk
aktivitet og tilstrekkelig søvn.

Kommunikasjon og dialog

FORVENTNINGER TIL SKOLEN:

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

FORVENTNINGER TIL FORELDRE:

Lytter til innspill og meninger som
foreldre måtte ha om skolen

Deltar aktivt i elevsamtaler med
lærer om egen
opplæringssituasjon

Informasjon fra skolen leses,
etterspurte underskrifter og
tilbakemeldinger returneres innen
tidsfrist

Gir god informasjon om planer og
forventninger via årsplaner,
ukeplaner og andre
informasjonsskriv
Inviterer til systematiske
utviklingssamtaler
Kontaktlærer gir hjemmene
jevnlige tilbakemeldinger om
klassens dagligliv og miljø (minst
en gang per mnd)
Gjennomfører strukturerte
elevsamtaler
Setter drøfting av gjensidige
forventninger på
foreldremøteagendaen
Informerer om hvor mye lekser
(ved effektiv tidsbruk) det vil gis
det kommende skoleår, og hvilke
forventninger det er til
foreldrenes og lærernes
oppfølging.
Lærerne er tydelig på hvordan
man ønsker dialogen med foreldre
under året
Lærer skaper en atmosfære som
gir eleven trygghet til å ta kontakt
dersom noe er ugreit på skolen

Deltar aktivt i utviklingssamtaler
med lærer og foreldre om egen
opplæringssituasjon.

Melder umiddelbart fra til skolen
om sykefravær via Tieto
Education
Møter presis og forberedt til
utviklingssamtalen og følger opp
avtaler inngått i samtalen.
Viser respekt for lærernes tid
Har tillit til læreren prioritering av
klassens pedagogiske utvikling.
Hjemmet er representert på
foreldremøtene
Foreldrene gir informasjon til
skolen når det oppstår forhold
som kan påvirke barnets
skolehverdag
Har en positiv holdning til skolen
og skolearbeid
Tar opp spørsmål og uklarheter
direkte med skolen og deltar
konstruktivt i samarbeid og
utvikling av skolen.

Systematisk utviklingsarbeid

FORVENTNINGER TIL SKOLEN:

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

Alle arbeider i tråd med skolens
utviklingsplan og bidrar i jevnlig
evaluering og videreutvikling av
denne

FORVENTNINGER TIL FORELDRE:

Foreldre er kjent med skolens
utviklingsplan

Gjennom kompetanseutvikling og
rekruttering bidra til at lærerne
stadig utvikler sin kompetanse

Brukertilfredshet

FORVENTNINGER TIL SKOLEN:

Skolen gjennomfører oppsatt
elev- og brukerundersøkelse og
følger opp resultatene med
analyse, drøfting og tiltak i
involverte forum
Evaluerer jevnlig sin egen
virksomhet og prestasjoner

FORVENTNINGER TIL ELEVER:

FORVENTNINGER TIL FORELDRE:

Besvarer evt. Brukertilfredshetsmålinger

