Referat fra FAU-møte
Ila skole - 5. februar 2018
Ikke tilstede: Representanter fra 1 ac, 2b, 5 ab, 6c.
Referent: Mathias Eikseth

1. Orientering om It's learning fra Ole Marius Veigaard (Ila-lærer)
Ole Marius orienterte FAU om status og planer for It's learning på Ila skole. FAU
har etterspurt informasjon om dette fra skolen. Følgende hovedpunkter kom fram i
møtet:
•
•

•
•
•

Ila har en lang innføringsfase for verktøyet, og det er en stund til alt innhold og
funksjonalitet er på plass.
Hovedformål med It's learning er å støtte lærerne med planlegging,
gjennomføring og evaluering av undervisningen. En viktig del er deling av
informasjon og læringsressurser: Verktøyet hjelper med å "ta vare på stien
som er gått opp"
Man har startet med å legge inn undervisningsstoff for naturfag
Når innehold er på plass og kvalitetssikret, vil man invitere elevene inn.
6. trinn er et forsøkstrinn som prøver ut en spesiell funksjonalitet i verktøyet

FAU satte stor pris på orienteringen og støtter opp om Ilas satsing på digitale
verktøy. Samtidig hadde FAU noen konkrete innspill som ble formidlet tilbake til
skolen:
•

•

Foreldre til elever på 6. trinn, der man har erstattet ukeplaner med It's learning
for å kommunisere lekser og læringsmål, opplever at informasjonen til
hjemmene ikke er god nok. Skolen må passe på at informasjonen til
hjemmene er god nok ved overgang til nye verktøy. Mange foreldre ønsker at
man fortsetter med ukeplaner på papir, selv om skolen kommuniserer med
elevene om leksene i It's learning. (Dette er praksis bl.a. på Fagerborg.)
FAU mener at status og planer for It's learning bør kommuniseres bredere ut
til alle foreldre ved Ila skole. Det kunne være aktuelt som tema på allmøte for
foreldrene.

2. Status for "Hvorfor det?"-utstillingen v/ Paal Peterson

Paal fortalte om at de er i rute med arrangementet: Rut Aga fra Hvorfor det
sentralt har nå besøkte alle klassene fra 3.-7. klasse. Barna har fått med seg en
trykksak med om arrangementet.
Utstillingen i år er 17. Mars på Deichmanske hovedbibliotek
Utstillingens eget nettsted er https://www.hvorfordet.no/2018ila
Siste frist for påmelding er 28. Februar. Når barna melder seg på må de ha
forskningsspørsmålet sitt klar. Barna på 3.-7. trinn kan delta.
Det er planlagt workshops underveis tirsdag 13. Februar kl 16.30 i kantina, og
onsdag 7. mars, samme tid og sted.
Som i i fjor trenger arrangørgruppa ekstra hjelp fra andre foreldre. Man trenger
•
•
•

Dommere med akademisk bakgrunn til selve utstillingsdagen
Hjelp til å finne priser/ gaver til barna
Hjelp til kafeen

De som vil bidra kan kontakte Paal P via hvorfordet.ila@gmail.com
3. Kort statusrunde fra de andre arbeidsgruppene
AKS-gruppa har kontaktet Friederike om nytt møte og ønsker seg en fast struktur
der AKS-leder jevnlig møter FAU/AKS-gruppa.
Trafikkguppa: Trafikkvaktordningen går sin gang. Det ble spekulert i om mange
foreldre ikke er kjent med hva som er reglene for biler som skal levere og hente
barna. Trafikkgruppa skulle ordne med synlig informasjon om reglene.
4. Eventuelt
Erfaringer etter vinteraktivitetsdagen. Spørsmål om organiseringen av dagen
er spilt inn til rektor fra enkeltforeldre. Bl.a. har enkelte ønsket et separat
tilbud/opplegg for de minste barna, da de ofte trenger mer hjelp underveis.
Neste FAU-møte er mandag 5. mars kl 18.

