SELJESTAD BARNESKOLE
Referat fra FAU møte tirsdag 30.09.2014
Sak 1: Konstituering
Leder for FAU ved Seljestad barneskole ble Malin Pettersen. Nestleder ble Cathrine
Lindrupsen.
FAU valgte ikke sekretær, men rektor vil fungere som sekretær for møter fremover.
Medlem i HK FAU blir Malin Pettersen
Medlemmer i SU blir Malin Pettersen og Cathrine Lindrupsen.
FAU tar sikte på å gjennomføre 3-4 møter i skoleåret og oftere ved behov.
Sak 2: Skoleutvikling
Rektor informerte om prosjekter som skolen også dette året vil være aktive i. Disse
prosjektene er:
 Motivasjon, mestring og muligheter
 PALS
I tillegg redegjorde rektor for at elevundersøkelsen og hvordan skolen i fremtiden vil gjøre
endringer på gjennomføringen for å få et bedre grunnlag å jobbe ut fra.
Sak 3: Eventuelt:
1. Nettbruk blant barn og unge.
a. FAU ønsker en temakveld der databruk og nettbruk er tema. FAU ønsker at det
skal være en temakveld for alle foreldre, og ser for seg å låne aulaen på
Seljestad ungdomsskole.
b. FAU ønsker å skape engasjerte foreldre, og foreldre har behov for økt
kompetanse og kunnskap.
c. Bruke barnevakten.no til å holde kurs.
d. Jobbe trinnvis i etterkant eller samme kveld?
e. Motvirke skjult mobbing gjennom eksempelvis sosiale medier.
2. Trafikksikkerhet.
a. St. Olavs gate er for tiden en byggeplass. Skolen/FAU går ut og minner om
drop-sone nede ved Seljestadhallen slik at vi ungår at elever slippes av i St.
Olavs gate.
b. Arne Bratsberg tar kontakt med Harstad kommune angående rydding av trær i
Markveien. Er uoversiktlig.
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c. Prosjektet «Ta skoleveien tilbake». En positiv vri på en utfordring. Få elever
og foreldre i større grad til å gå til/fra skolen. Kila Skolen kan kontaktes. Eskil
tar kontakt med rektor der.
d. Rektor tar kontakt med Harstad kommune angående gatelys i St. Olavs gate,
rette ovenfor skolen. Mange elever krysser veien der og når det blir mørkt kan
det skape utfordringer.
3. Spisetid.
a. Noen klasser opplever at det er kort tid til å spise. I skolen er det satt av 15
minutter til å spise. Det betyr at elevene skal starte spisetiden 10.45. Rektor
sjekker opp når og hvordan klassene gjennomfører dette.
b. Eldre elever har kortere tid til å spise enn yngre elever. Flere klasser har
opplegg sammen med mat, slik at de ser på eller leser noe mens eleven spiser.
Eleven på småtrinnene har stort sett 25 til 30 minutter disponibel til å spise.
c. Rektor vil presisere følgende:
i. Om elever ikke blir ferdige med å spise eller opplever at tiden blir for
kort må foresatte ta direkte kontakt med lærer. Lærere er informert om
dette.
ii. Foreldre må også ha fokus på matpakken, slik at det som tas med er lett
for barna å spise eller ordne til.
4. Lys utenfor Seljestadhallen
a. Dette har det vært spurt om før. Rektor kontakter Elin Storsletten og etterspør.
Siste mail ble sendt 12.02.14.
5. Tv-aksjonen
a. FAU leder inviterer hele skolen til å delta som bøssebærere. Skolen sender ut
skriv og setter dette på ukeplanen i tiden fremover.
b. 6. og 7. klasse har hovedansvar.
c. Kontaktperson for skolen er FAU leder, Malin Pettersen. Hun nås på epost:
malinpettersen@hotmail.com, eller telefon: 48190234
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