
Referat FAU møte 21.11.2022 kl 18-19.30

Til stede

2.trinn: Silje Grete Haugstad - siljegrethe@hotmail.com

3.trinn: Guri Eskeland Lindheim (vara for Kristoffer Hovda)

4.trinn: Sondre Høysæter - 4sondre@gmail.com

5.trinn: Thomas Wilhelmsen - thomas.wilhelmsen@gmail.com

6.trinn: Karin Spanne - karinspa@online.no

7.trinn: Ragni Husebø - ragnim@gmail.com

8.trinn: Tone Odland - toneodland@hotmail.com

9.trinn: Siv Selheim

10.trinn: Arnt Egil Ydstebø - arntyd@gmail.com

Forfall

1.trinn: Siv Pricilla Selheim - sps@acerdixon.com

3. trinn: Kristoffer Hovda - kristoffer.hovda@gmail.com

Thomas Haugland -   thomas_monsen_haugland@hotmail.com

Møteleder: Sondre Høysæter

Referent: Tone Odland

Sted: Kantinen på KF skolen

Sak 22/25 Innkalling og referat (fast post)

- Referatet fra forrige møte er godkjent og publisert på skolens nettsider

Sak 22/26 Presentasjon av representanter i FAU

- Kontaktinformasjon til FAUs medlemmer er blitt oppdatert.

Sak 22/27 Habilitetsvurderinger

- Styret ved KF skolen ble etter innspill fra foreldre bedt om å ta stilling til om FAU

representanter som er gift med ansatte ved skolen fortsatt kan være FAU representant. Og



om skolen vil sette en grense for hvor mange av FAU representantene som kan være gift med

en ansatt ved skolen.

- KF skolens styre har gitt en klar innstilling om å ikke sette grenser for familiers engasjement

for KF skolen.

- Saken er også diskutert innad i FAU, og FAUs innspill er at en vil kunne gå glipp av gode

foreldreressurser dersom FAU har begrensninger ifht hvilke foreldre som kan engasjere seg.

Desto viktigere er det at hver FAU representant er seg bevisst at de representerer et

klassetrinn, og ikke forhold som gjelder deres egne barn. FAU representanter bør alltid

vurdere egen habilitet i saker som frontes av FAU, i tillegg ønsker FAU å ha et åpent klima

innad hvor habilitet kan tas opp.

22/28 Orientering av fremdrift på leksefri/leksebevisst skole

- Det ble våren 2022 gjort en foreldreundersøkelse ifht hvilke oppfatninger/ønsker foreldre på

KF har om en leksefri skole. Resultatet av undersøkelsen var delt nokså på midten, det var

sterke oppfatninger på begge sider om for/imot en leksefri skole. Det ble våren 2022 startet

et forarbeid for å arrangere en temakveld for foreldre på KF om dette temaet.

- Status er at FAU trenger mer tid på å forberede en slik temakveld.

- I følge FAUS vedtekter foreslås en årlig temakveld for foreldre på vårhalvåret, Fau ønsker å

planlegge for en slik temakveld i feb/mars.

- KF skolen på sin side har signalisert at det ikke nødvendigvis er aktuelt med en leksefri skole,

men derimot en lekse-BEVISST skole. Dette er en linje rektor Astrid Charlotte… også står for.

- FAU ønsker å signalisere til foreldre at FAU favner begge leirer, og ønsker at temakvelden skal

belyse begge ståsted.

- FAU mener KF skolen bør være villig til å se på saken, se den fra de ulike perspektiv, for å bli

klokere, og utforske om det finnes alternative måter å oppnå nødvendig kunnskap på. Dette

av hensyn til elever som strever med lekser, hvor elever også stiller ulikt ifht hvor mye

foreldre evner å følge opp. FAU vil kontakte rektor for videre planlegging.

- Innslag/vinkling for en slik foreldrekveld er foreslått å være:

● hva er siste oppsummerte kunnskap om dette?

● besøk av eks rektor for Klevane skole som har gått over til leksefri skole: Hvilke argumenter lå

til grunn for at skolen ville prøve/satse på dette?

● erfaringer med ‘leksebevisst skole’

22/29 Diskusjon rundt saker meldt av foreldre:

a. Tilbakemeldinger på skjør kontinuitet fra lærere pga sykemeldinger i lærerteamet

rundt klassen. Får utslag for faglig utvikling og miljø i klassen.

- FAU vil kontakte rektor for å høre hvordan situasjonen er for det aktuelle trinnet ifht

vikarer, og hvilken plan skolen har når det gjelder å ivareta kontinuiteten.

- FAUs innspill: Dersom det er sykemeldinger i lærerstaben og dette også gjelder

kontaktlærere, vil det være ekstra viktig med god informasjon og kommunikasjon



mellom skole og foreldre, både for å skape kontinuitet ifht skolearbeid og den enkelte

elevs trivsel.

b. Skjermbruk i undervisning/lekser. Foreldre etterspør alternativer og bruk av «gamle

måten», både fordi det hjelper foreldre å ha kontroll, men også fordi foreldre tenker

det er bra for barna å få en pause fra skjerm og at det å jobbe på skjerm/internett

også innebærer mange distraherende elementer. (Innspill kommer fra flere klasser på

mellomtrinnet)

- saken vil bringes videre til skolen

c. Forslag til å lage skolekatalog med bilde av alle elevene. Både fordi det vil gjøre det

lettere for foreldre å lære seg navn/ansikter på andre i klassen, men også fordi

klassebilder er gøy. Forslag om å gjøre det til en årlig greie, gjerne i forbindelse med

oppstart på høsten.

- Det presiseres fra FAU at det skal være snakk om en skolekatalog som ikke gir

merkostnad for foreldrene

- saken bringes videre til skolen

d. Forslag til å lage nye fargerike skolegensere.

- saken bringes videre til skolen

e. Innspill på at foreldre må slutte å parkere bilene på «kiss and drive» for å følge barna

opp til skolen. Dette skaper unødvendig trykk på et trangt areal i et stramt tidsvindu.

- Det ble også diskutert om det er mulig å lage ytterligere en parkeringsplass på ‘kiss

and drive’ dersom et steinbed fjernes.

- Saken bringes videre til skolen

f. Innspill fra foreldre om å vurdere bruken av snop som motivasjon for elevene. Elever

får premie (snop) for å oppnå 5 stjerner, som opptjenes gjennom å jobbe bra som

gruppe. Er dette vanlig praksis ved KF skolen?

- Saken bringes videre til skolen

g. Der foreligger forespørsel om mulighet for oppholdsrom/leserom (gang, dedikert rom

e.l.) for søskenelever av de som har SFO. Dette altså pga logistikk for foreldre som har

flere barn på skolen, og som kommer kjørende fra andre områder i regionen.

- FAU presiserer at denne forespørselen må gjelde KF elever 5.-7.kl som har yngre

søsken som går på SFO.

- saken bringes videre til skolen


