FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole

AGENDA
Sak:
Møtedato:
Sted:
Innkalt:

FAU-møte
29.11.17 kl. 18.00 - 20.00
Personalrommet
Skolens FAU representanter og skolens ledelse

Oppmøte:
1B, 1B, 2A, 2B, 3A, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C, 5A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 9B, 10A, 10B,
10B, rektor og assisterende rektor.
Nr.
1.

Sak
Velkommen!

Ansvarlig
Lena

2.

Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat godkjent, ingen kommentarer.

Lena

3.

Skolen informerer:

Skolens ledelse

-

Nasjonale prøver, gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn:
9. trinn viser klart positiv utvikling. 8. trinn viser «helt ok»
resultater, men for høyt antall som ligger for svakt i
lesing. Håper å få i gang lesekurs etter jul. Jobbes også
med bedring i matte. Resultater for 5. trinn er foreløpig
ikke klare. Det har i år vært problemer med å få printet
individuelle rapporter med resultatene, jobbes med
saken.

-

Ny skolekatalog sendes hjem i disse dager.

-

Det kommer påmelding til juleavslutning i løpet av en
ukes tid, man kan delta enten i kirken eller på skolen.

-

Ball på 10. trinn: tidligere har det vært litt ulik praksis
rundt dette. Nå er det bestemt at 10. trinn kan bruke
gymsalen til ball, men avhengig av at foreldre tar ansvar,
og tar brannkurs. Ballet er i foreldres regi, skolen stiller
med lokale.

-

Avslutningstur på 10. trinn: Har ikke vært praksis her,
men i fjor innvilget skolen èn dags permisjon for tur til
Sverige.
Gjeldende praksis blir at 10. klasse kan søke om 1-2
dagers permisjon til tur, som må arrangeres i

høsthalvåret (helst tidlig), krav om kunnskapsmål i bunn.
Søknad som viser pedagogisk opplegg må sendes helst
før sommeren i 9. klasse.
Dialog med lærerne er det viktigste.
-

Det har vært litt redusert ledelse en stund (sykdom,
utskifting) men over nyttår er man fulltallig. Kommer
tilbake med mer informasjon på nettsiden.
Vil også ta opp igjen kvalitetssikring av vikarsituasjonen.

-

Spørsmål om trivselslederne: Ser ut som dette fungerer
bra, det er bestilt mer utstyr til aktiviteter.

-

Spørsmål om info på sms eller mail til foreldrene, ved
vikar: Skolen kan ikke kreve at lærerne skal gjøre dette,
men skal se om de kan gjøre mer av det. (Enkelte lærere
har informert slik, og det er vi foreldre veldig fornøyde
med.)
Alle

4.

Årshjulet, gruppearbeid i trinngrupper.

5.

Eventuelt
• Julemessa: 07.12.17, åpning i atriet kl. 17.30.
Kl. 18.00 starter salg av produkter og kantinene åpner.
VIPPS, evt husk kontanter.
•

Innspill om evaluering av julemessa;
Kan denne type arrangement gjennomføres en annen tid
på året, hvor man kan ha det ute? Det oppleves som
trangt og kaotisk inne i kantina.
Holder det kanskje med loddsalg - elevenes gaver kan
kanskje heller kjøpes på egen klasseavslutning? Hva
ønsker foreldrene? Kan det gjøres en evaluering etter
åres julemesse?

•

Spørsmål om trafikkvaktordningen, når og hvorfor ble
denne opprettet? Hvor nyttig er det? Hvorfor trafikkvakt
der hvor det er skolepatrulje? Innspill om at denne bør
evalueres.
Svar; Ble etablert av FAU og engasjerte foreldre, for å
sikre en tryggere skolevei for barna våre. Skolepatruljen
sier de er fornøyde med å ha trafikkvakt i tillegg. Tiltaket
har vært oppe til evaluering ved flere anledninger i FAU,
og det er vedtatt at vi skal ha denne ordningen. Kan det
være aktuelt med en kampanje for å redusere bilkjøring
til skolen, som noen andre skoler har hatt?

•

Spørsmål om Vipps-konto for klassene. Kontakt FAU på
mail for å få hjelp!

Alle

