FAU møte 2018
Referat
08/03/2018
Tilstede :
Representater fra alle trinn
Rektor har ordet
• Informerer om lusekampanjen som foregår for hele skolen.
• Har utlyst 2 lærerstillinger fra hæsten.
• Miljøkveld : Foredragsholder fra Modum Bad kom som et forslag. Kristin F
undersøker videre.
Godkjenning av møtereferat og saksliste
ingen anmerkninger
1. Kommunalt FAU – Opparbeide retningslinjer/ stytingsdokument for skole –
hjem sammarbeid som er felles for alle Modum skolene og FAU
2. SU – SMU møte – Tom Oddby fra bygdelista stilte med godt engasjement og
nasjonale prøver ble tatt opp og en kartlegging av miljøet rund selve
prøvedagen og sted , ønskes kartlagt
3. Trivselsundersøkelse – Fellesnevner er elever melder om en del støy og uro .
Ellers bra.
4. Skolen har kjøpt inn 40 enheter med pc/nettbrett.
5. Elevfest – Bra for skolen med et felles arrangement .Et godt tiltak for
skolemiljøet . Bra jobbet av Trude og elevrådet.
6. Skolebilder – Samler inn anbud
7. Foreldremøtene - Evaluering :
1. trinn Bra møte , litt dårlig oppmøte
2. trinn Lærer holdt foredrag om rus i hjemmet. Foreldre mener dette
burde vært overlatt til foredragsholdere. Ellers fornøyde. Bra oppmøte.
3. Trinn Dårlig organisert pga sykdom. Foreldrene styrte mye. Bra
oppmøte
4. En av 2 lærere var syke og møtet ble ikke som planlagt . En del frustrerte
foreldre. Greit oppmøte
5. Flott møte med foredrag om søvn og søvnvaner. Åpenhet rundt enkelt
elever og deres utfordring . Bra oppmøte .
6. Helt ok . Litt dårlig planlagt. Litt kort tid på FAU. Grit oppmøte
7. Greit møte og greit oppmøte . Gleder seg til ungdomskolen

8. 17 mai komitên har kontroll. Håper flest mulig av foreldre stiller opp som
avtalt eller sender en stedfortreder.
9. Eventuelt • Ønske om en reserveplan ved foreldremøter hvor en av lærerene blir
syke.
• Feil bruk av ressurser pga enkeltvedtak som igjen går utover de elevene
som ikke har vedtak.
• Mye uro og støy i alle klasser på Stalsberg . Tiltak ?
• Klarere og mer tydelig svar fra rektor .
• Ros til Sveinung Avdelingsleder for raskt håndtering av pågående
mobbesaker og god iveretagelse av elever på offer og mobbe siden .

