
 

 

Referat. FAU-møte med sommeravslutning, hos CAD 07.06.16. 
Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl (CAD), Ragnar Jacobsen (RJ), Lene Wik Alfredsen (LWA), Ingvil 
Gjelsvik (IG), Hilde Nordahl (HN), Elisabeth Schøning (ES), Kristin Willoch Haugen (KWH), Knut 
Olav Irgens Høeg (KIH) 
Forfall: Nina Hodneland (NH) , Marthe Bøhler (MB)  
 
 

1. Info/diskusjonspunkter fra/med skoleledelsen (Brynhild Farbrot)  
• Uteområdene 

o Vi har dessverre ikke fått svar, tross bekreftelsen på svar innen 3 uker fra forrige 

kontakt. Skolen har purret UDE 2 ganger.  

• Personalsituasjonen  

o Vi er i mål med lærerkabalen. Vi får 2 nye lærere til høsten.  

o Arbeid med årsplanene settes nå i gang, og uken før skolen begynner drar vi på 

pedagogisk seminar. Vi tar med AKS-leder og baseledere. Tema for seminaret blir 

blant annet oppstart av året, matematikk (jamfør strategisk plan, herunder egen 

matematikkplan), jobbe videre med It’s Learning.  

• Sommeravslutninger for 1-6.trinn og 7.trinn neste uke  

• Førskoledagen var vellykket. Alle lærerne i de tre øverste trinn har gått til 1.trinn. Fadderne 

var veldig flinke, vi er stolte av de  

• AKS bemanning  

o Ny baseleder for A-basen, da Louise skal ut i permisjon 1 år  

o Det er behov for flere nye på AKS, vi ser an behovet etter vi har ansatt ny baseleder  

• It’s learning:  

o Fortsatt mange problemer, skolen jobber kontinuerlig med å få dette på plass.  

o Det skal komme en app for smarttelefoner/nettbrett på It’s Learning  

• Prøveresultater  

o Kartleggingsprøver 1-3 er resultatene, og vi ser at: 

� Regning, fra 0-3 elever under kritisk grense (godt under 5%) 

� Lesing: 6-8 elever på 1.trinn som har et område under kritisk grense. Vi må 

se på begynneropplæringen innen lesing. Tiltak:  

• Ta ibruk nettbrett på A-basen til høsten  

• Ta i bruk «skrive seg til lesing» - metode. Dette er en metode som 

kan vise til gode resultater. Vi skal besøke Bekkestua som har begynt 

med dette.  

o Vi gjør det bra på 5.trinn, og det viser at vi har potensiale til å få enda bedre 

resultater hvis vi jobber bedre på 1.trinn 

o 5.trinn: 7. beste skolen på nasjonale prøver 

• Møteplan foreldremøter, kommer snart ut  

o 1.trinn: 1.september  

o 2.3. trinn: 5.septemer 

o 4.5. trinn: 6. september  

o 6.7.trinn: 7.september 

o FAU legger inn foreldrerådsmøte raskt etter dette, samt konstituerende FAU-møte, 

og foreldrekontaktmøte  

• Klasseinndeling 1.trinn: Skolen har en skisse klar, men ser an om det er noe vi må ta hensyn 

til de to første AKS-ukene. Sender ut info siste uken før skolestart om klasselister.  

• FAU roser skolen for å holde læringstrykket oppe hele veien mot ferien.  

• For 7.trinn samarbeider lærerne med Hovseter 



 

 

 

 

2. Resultat og oppsummering 17.mai 2015 
• Erfaringsnotat vil bli lagt ut på skolens nettsider, hovedpunkter oppsummert:  

o Omsetning: 73.552 

o Svært mange premier i år, førte til stort loddsalg og lykkehjulsalg.  

o Ingen foreldrepenger i år  

o Hadde kjøpt inn for lite brus, mer enn 2015, men beholdningen gikk tom etter 1 time 

o Alle foreldre stilte opp på dugnadene  

o Vipps fungerte utmerket som betalingsmiddel. Oppfordrer FAU til å få et org 

nummer for dette formålet  

 

3. Økonomi  
• Sommergave til lærernes sommerfest overføres, tradisjonen tro 

• KWH overrekker gaven på sommeravslutningen  

 

4. Årsrapport FAU 2015/16  
• Ferdigstilles før høsten 

 

5. Kabal FAU 2015/16  
• 1. trinn: 2 nye  

• 2. trinn: 1 ny for 2 år 

• 3. trinn: CAD + ny   

• 4. trinn: Ny for 2 år: Hanne Melhus Høegh  

• 5. trinn: RJA 

• 6. trinn: 2 nye  

• 7. trinn: INGJ  

Avtroppende medlemmer bidrar med informasjon og å sørge for avstemning til nye 

medlemmer på foreldrerådsmøtene til høsten 

• FAU v/CAD sender ut infoskriv til foreldrekontakter før sommeren.   

 
 

 


