Referat FAU møte: 18.01.2016

Møtet ble åpnet av FAU leder Silvia Klo. Referent Kristian Kristiansen og Silvia K. Klo.
Det ble informert om at rektor (Eskil R Kleven) ved Seljestad Skole ikke kommer til å delta/
lede på FAU møtene fremover. Kan komme på møter ved behov, men i hovedsak ledes disse
av FAU leder.
Antall oppmøtte representanter i FAU:
Silvia Klo, Leder , 5B
Rita Indbjør, 4A
Silje Gry Hanssen, 7B
Veronica Johansen Saue, 1A
Raymond Sørstrøm, 2B
Liv Anne Nordahl, 5A
Cathrine Lindrupsen, 3B
Rino Bjørnar, 4B
Kristian Kristiansen, 1B
Gjennomgang av forrige møte og punkter som var tatt opp. Informerte FAU om følgende;
 Avvik/ forbedringspotensialet ved Seljestad Skole:
1. Sjekkliste for barns arbeidsmiljø og sikkerhet skal jobbes med våren 2016.
2. Ødelagte papirholdere – dette er tatt opp med renhold og skal de som er ødelagte
skiftes ut
3. Mangel på diverse wc rekvisita på elevtoalettene skal utbedres. Der er laget en
sjekkliste ved toalettene der man punktvis krysser av mangler slik at
renholdspersonalet kan følge dette opp.
4. Skap hyller og annet løst inventar sikres – under arbeid. Noe ordner skolen, noe ordner
kommunen.
5. Igangsatt tiltak i henhold til panelovner i klasserommene. Satt ned varmen slik at
ingen elever brenner seg på dem.
6. Urinlukt guttedo, kom fra urinaler. Disse er fjernet.
7. Klasserom 11 slet med dårlig luft. Termometer skaffes til samtlige klasserom.
8. Varmtvann fra springen er justert slik at barn ikke skåldes.
9. Rømningsplan Rødskolen var hevdet speilvendt. Ikke tilfelle. Romnummer var
motsatt, men dette har ingen praktisk betydning ifht rømningsplanen.
10. Uteområdet – sikring av lekestativ – Tas til våren
11. Lekestativ Rødskolen må sikres – tas løpende av uteansvarlig for skolen
12. Nett ballbinge ødelagt – nytt nett ebstilles og henges opp når snøen er borte
13. Lys på parkeringsplass utenfor Seljestadhallen skal bli bedt om å forbedres. Mangler
lys. Dette skal tas opp med rektor Eskil R Kleven.
14. Leksefri skole. Forslag om at der holdes et foredrag om hva dette går ut på. Skal tas
opp i SU.
15. Klatring i trær. Ikke lov. Er dette godt nok synligjort? Skolen ser på dette.
16. To hardhus planlagt i nærheten av Seljestad Skole. Skal sjekkes opp i.



Foreldrekvelden i februar i sammenheng med nettvettdagen ved Seljestad skole.
Ikke klart ennå hvilken dato den skal holdes.
Venter enda på svar fra foredragsholdere.
Planlagt at der skal holdes kafe med evt kake, vafler eller lignende.
Gruppen som har ansvar for dette skal få svar på dette i løpet av uke 3 og gi
tilbakemelding til rektor og leder i FAU pr.mail.






Eventuelt:
Lys på parkeringsplass utenfor Seljestadhallen skal bli bedt om å forbedres. Mangler
lys. Måling er gjort og regelverk skal sjekkes. Dette gjøres av Rita Indbjør ved FAU
og informasjonen sendes deretter til rektor Eskil R Kleven med kopi til leder i FAU.
Ønskelig med samme ordning som tidligere med SU møter etter FAU møter. Dette
sjekkes opp av FAU leder.
Mobbing: Det ble ytret ønske om å rette fokus på mobbing. Et samstemt FAU ble
enige om å lage en gruppe innad i FAU som skal arbeide med bl.a. forebygging mot
mobbing, fange opp mobbing og «hvordan bygge robuste barn». Forslag om å
arrangere foreldremøter der temaet er; «Hvordan vil vi foreldre ha det i vår klasse?»
Målet er å få til en lav terskel med å ta kontakt med hverandre ved episoder som måtte
oppstå. FAU leder tar dette videre opp med rektor slik at FAU og skolen kan jobbe i
samme retning om dette.
I dag har vi trivselselever. Det ble gjort kjent med at en skle har noe som heter
«englevakter». Dette er 7. klassinger (eldste elevene ved skolen), som har fått
opplæring i å oppdage, håndtere uheldige situasjoner i skolegården. Kan dette være
noe?
To meldte seg frivillig til å sitte i denne gruppen.
Raymon Sørstrøm og Silvia Klo.




Skolefotografering: Flere foreldre ved Seljestad Skole melder om misnøye med
firmaet Fovea som tilbyder av skolefotografering. Det etterlyses mulighet for å bytte
aktør og dette skal tas opp i SU.
At man må betale for å bruke Seljestadhallen ved f.eks avslutninger for klassen
oppleves som urettferdig da vi er den eneste skolen i byen som må dette. Saken er
allerede tatt opp med leder i HKFU. FAU leder skal sjekke videre hva hun har funnet
ut.



Neste FAU møte satt til April.
Mer info om dato og tidspunkt kommer senere.

Mvh
Silvia Kristin Klo
Leder FAU

Kristian Kristiansen
Foreldrekontakt 1B

