FAU-møte 16.02.15.

Seljestad barneskole
Gjennomgang av referat – ok

Belysning av parkeringsplassen av foran Seljestadhallen. Om det er parkeringen av hallen. Er det
tilfredsstillende med det lyset som er der. FAU ønsker at det sendes i retur til kommunen med at det
skal utbedres med andre.
Arne Brattsberg tar kontakt med kommunen for å få påtrykk med nye lys på vegne av Lia/Brage.

3. Elevundersøkelsen:
Diskutert
Kontaktlærere.

4. Skolefotografering:
Kan vi bruke lokale leverandører? Kvitebjørn?
Foeva har dårlig kvalitet. Dårlige farger? Vi har valgt å gå videre med dem i ett år til, men kvaliteten
var ikke god nok.
Lasse sjekker ut lokalt
Vi går for Foeva også dette skoleåret. Usikker på hvor mange som kjøper bilder. Noen kjøper kanskje
særlig klassebilde

5. Skolegudstjeneste. Ca 35 stk søkte fritak En forutsetning for å fortsette er at det etableres gode
tilbud for de som er igjen. Vedtak. Det videreføres for neste skoleår også

6. Evaluerer datakvelden
Gode innspill fra noe av foreldrene FAU ønsker å ha dette til neste år.
Nelly var flink – balanserte svar.
Skuffet over oppmøte.

Skolen kan tydeliggjøre kvelden som en del av skolen.
For langt med 3 timer i ett, men del det opp over eksempelvis. Kan vi gå ut med ett tydeligere
program slik at det er lettere for foreldre å delta i dette.
Supert at ungene har hatt det på dagen – kanskje det viktigste.
Kan de to øverste klassene inviteres med til foreldrekvelden.
Gå ut med tema allerede på foreldremøtene tidlig på høsten relevant for alle
Skånland er interessert i å få dette videre
Veldig fornøyd skal vi være
Tar tak i dette i FAU med oppstart neste skoleår
Eventuelt:
Før skolen starter: Ikke ett hyggelig syn som møter elevene. Overgrodd
Dugnad – helga før skolestart - rydde og koste før oppstart av skolen det gror over når det er
sommer
Invitere til dugnad – Neste FAU møte – sak

Referat SU

1. gjennomgang av referat – ok
6 Skolegudstjeneste – evaluering ok. 5. klasse ble informert tett på og kunne tenkt seg lengre tid i
forkant. Ca 35 stk som søkte seg fri da vet vi at 5. klasse har det til neste år og kan øve på dette
lengre noen elever hadde tenkt å ha fritak men foreldre ville ikke. Også flerspråklige barn som
deltok. Empati og toleranse som tema.
2. Belysning utenfor seljestadhallen. Naturlig med utelys. SU opplever at det er mørkt utenfor
hallen. Morgenene med levering av elever på SFO. Se på skolen og lys med tanke på hærverk
og lys kan monteres på adm. Bygget og lyses på seljestadhallen. mere lys på Grønnskolen.
3. skolebilder – referert fra FAU. Arbeidsgruppe i FAU arbeider videre
4. Data og nettbruk:
a. Svarslipp viktig
b. Artig å ha en slik dag- 7. klasse laget veggsavis og spill og nettsteder. Elevene lærte
noen den dagen i forhold til tema. Man blir bevisst på dette viktige temaet.
c. Lage film.
d. Foreldremøter der eleven er aktive, gir større oppmøte
e. Stadig nye ting som kommer og som må tas tak i

5. elevundersøkelsen – resultatene tatt opp og diskutert. Læring i konflikthåndteringen.
Hvordan skal vi lære oss å takle konflikter. Hvordan skal vi ordne konflikter.
a. Nulltoleranse for mobbing.
b. Rydde i begrepene.
6. eventuelt – dugnad høsten 2015. dette tar FAU seg av

