FAU-møte 18. september 2017 kl 18.00. Referat
Sted: Personalrommet Ila Skole
Representanter fra følgende klasser var tilstede:
1a, 1b ,1d // 2a, 2c // 3a,3c // 4a, 4b // 5a, 5c // 6a , 6b, 6c // 7a, 7b
Møteleder: Mathias Eikseth. Referent: Henriette Jevnaker

1. Innkalling og saksliste ble godkjent.
FAU-leder Mathias Grude Eikseth innledet og orienterte om hvordan FAU har organisert
arbeidet hittil. Møter holdes en gang pr måned – normalt den første mandagen i måneden.
Arbeidet foregår felles og i grupper. Alle oppfordres til å finne hvilken gruppe de vil delta i til
neste møte. Det er mulig å komme med forslag til nye grupper.
Arbeidsgrupper foregående år:
•
•
•
•

FAU-styre: koordinerer arbeidet. Dialog med skolens ledelse.
Trafikkgruppe: trafikksikkerhet i nærmiljøet
Psyko-sosial gruppe: barn med særlige behov, trivselstiltak, FRIO, nettvett.
Hvorfor det- gruppen: arrangerer forsker/vitenskapsmesse for barn

Det har vært ønske fra flere å ha en egen AKS-gruppe for å sikre at FAU har en løpende dialog
om tilbudet etter skoletid.
FAU har god erfaring med å arbeide frem mot konkrete mål.
Det er mulig å engasjere seg i det kommunale foreldreutvalget KFU. FAU fra flere skoler som
møtes. De arrangerer kurs 19. oktober, mulig å melde seg på for interesserte.
27. september er Ila skole vertskap for KFU.
2. Orientering om samarbeid med skolens ledelse:
• Rektor deltar ofte på FAU-møter.
• AKS-leder deltar på enkelte FAU-møter.
Skolens ledelse er takknemlig for bidrag fra FAU knyttet til barnas sosiale plattformer,
inkluderende skole, trivselstiltak etc.
3. Andre orienteringssaker:
•
•

Nettvetts/sosiale medierkurs avholdes i høst for foreldre
Orientering om mottaksklassene

4. Sykkelparkering
FAU har tatt på seg å jobbe fram saken med sykkelparkering. Kommunens/ bydelens
sykkelprosjekt legger opp til at man kan søke om støtte. Oppgaven er naturlig å legge til
trafikkgruppa.
5. Erfaringer med morgen-Frio (AKS)
FAU utvekslet erfaringer med AKS før skoletid, bl.a. rutiner for innsjekking. FAU formidler
forslag til justeringer til Friederike.
6. Saker til neste møte:
•
•

Natteravner kommer for å orientere om sin aktivitet.
Rektor eller leder for AKS inviteres.

7. Neste møte:
Avholdes 9. oktober. Alle FAU-medlemmer oppfordres til å bruke SPOND for å få
informasjon om møtetider. Mathias melder alle inn i FAU-gruppen. Alle som er valgt for et år
møter. FAU-styre velges i novembermøtet.
8. Eventuelt
It's learning: Det kom innspill om at It's learning som kommunikasjonsplattform burde
være en sak for FAU. Hva er skolens planer og intensjoner for hvordan vi skal bruke
verktøyet? Foreldrene kan trenge mer informasjon.

