FAU-møte 9. oktober 2017 kl 18.00. Sted: Personalrommet Ila Skole
Referat
Tilstede: Daniel Moen (1a), Mirja Minjares (1b) Monica Reigstad ( Ic), Claudia Arenada-Scheldrup (1d)
Hildegunn Velsvik (2a), Helle Luxe (2b), Ida Shahinian (2c), Sissel Staven (3a) Henriette Jevnaker (3b/
styret) Birgitte Sigmundstad (3c), Paal Richard Peterson (4a), Anders Blix (5b)Thomas Georg Tsigaridas
(5c), Mathias Eikseth (6a/ styret), Nina Juul (6a) Line Riise Jensen (6c), Lise Spikkeland (7a)
Rektor (Nina) deltok på første del av møtet, Egil Paulsen (Natteravnene) på siste del av møtet.

Møteleder: Mathias Eikseth. Referent: Henriette Jevnaker/ Mathias Eikseth
1. Innkalling og referat ble godkjent.
2. Rektor orienterte om foreldreundersøkelsen utført våren 2017.
o Undersøkelsen ligger på skolens nettside. 52% svar, ca 220 familier. Rektor
understreker at undersøkelser er greit som bakgrunn, men at dette ikke kan
erstatte personlig kontakt. Ila utmerket seg ikke mye i denne undersøkelsen, men
scorer noe over snittet på mange spørsmål. Omfattende materiale. Hun
oppfordrer alle til å ta kontakt med skolen ved behov.
3. Spørsmål fra plenum til rektor
o Hvordan stiller skolen seg til forslag og tips til undervisningen, for eksempel om
kurs og workshops i håndverksfag? Rektor svarte positivt: Ta bare kontakt med
rektor, så vil de vurdere slike ting.
o Hvordan jobber skolen med tilrettelagt og tilpasset undervisning? Dette er et
stort tema, som FAU kan ta opp i eget møte og jobbe med over tid.
4. Orientering om at vi behøver to nye styrerepresentanter. Velges neste møte.
5. Informasjon om ulike arbeidsgrupper. Johan Høgåsen ga en orientering om "hvorfor
det"-utstillingen og viste til nettstedet hvorfordet.no. Tidligere gruppemedlemmer blir
bedt om å lage en kort oversikt over hva de har jobbet med. Spørsmål om vi også burde
fokusere på det faglige og temaet "tilpasset opplæring".
6. Følgende grupper ble etablert i møtet
i. Arrangørgruppen for "Hvorfor det"
ii. AKS-gruppen
iii. Trafikkgruppen
iv. Miljøgruppen
7. Orientering om Dag/Natteravnene ved Egil Paulsen: Oppfordring til å starte med
Natteravning. Behøver en kontaktperson. Alle som går Natte/Dagravn er forsikret. Er
ikke borgervern. Ringer andre etater ved behov, er observatører. Har taushetsplikt. Noen
timer 2-3 ganger i året. Vi er selvdrevet, avgjør helt selv hvor og hvor ofte vi vil gå. 3-4
personer per gruppe. St Hanshaugen ligger under område Sentrum. Natteravnene/Salto
har sendt informasjon til alle skoler. Flere foreldre forteller om utfordringer i
nærområdet. Ungdomsgjenger med rusproblematikk som vanker rundt skolens områder.
FAU vil vurdere eventuell deltakelse i dette tiltaket i neste møte.

