Møtereferat FAU Oasen skole
Dato: 23.09.2020
Trinn

Navn

Møtt

1.

Merete Jortveit

x

7.

Miriam H. Tysnes

2.

Kay Frode (vara)

x

8.

Aril Dale

x

3.

Lise Aaraas

x

9a.

Stein Vegard Antonsen

x

4.

Frode Kvamme (vara)

x

9b.

Maria Skafsgaard

x

5.

Kristin Aas

x

10.

Henriette F. Orholt

x

6a.

Per Øyvind Hansen

x

Rektor:

Mari D. Kolltveit

x

6b.

Therese Lynnæs

x

Andre:

Trinn

Navn

Møtt

Infosaker v/ Mari

- Juleavslutninger: juleavslutninger i år blir klassevis, ikke for hele småtrinn, mellomtrinn og

ungdomstrinn. Dere kan gjerne ta kontakt med lærer i «klassen deres» tidlig og avtale hvordan
dere ønsker å ha festen. 6. og 9. trinn må kanskje tenke andre dugnader, siden kakesalg på
avslutninger utgår.

- Foreldreundersøkelse: Nå skal vi snart ha foreldreundersøkelse, og vi håper så mange som

mulig svarer på den, så vi får høy nok svarprosent til at tallene er representative. Så vær gjerne
med og oppmuntre til det!

- Sykdom hos barn: Vi får en del henvendelser fra foreldre som lurer på om barn er for syke til å
komme på skolen. Det ligger alltid oppdatert informasjon om dette på skolens nettsider.

Natteravner
Fau skal stille med 5 Natteravner to ganger i året på en lør. kl 22.30 - 3.00.
10. trinn har ansvar for dette, men hele foreldregruppa står til disposisjon.
Spisepause
Innspill fra mange foreldre om lite tid til spising, bla pga mye håndvask. Skolen har bestemt at det
skal settes av 20. min til spising, men er ikke sikker på om det blir etterfulgt i praksis. Det kommer
også ønske om at man kan la være å ha på skjerm mens barna spiser. Mange barn glemmer å
spise mens de ser på skjerm. Veileder fra helsedirektoratet sier at man bør ha minst 20. min avsatt
til spising, og unngå skjermbruk. Mari minner lærerne på dette, og ber alle finne gode løsninger i
klassene.
Leksebevisst skole
Dette var et stort tema i Fau i vår. At det skal være lekser i kjent stoﬀ som elevene i stor grad kan
gjøre alene, ikke for store mengder, og jevnt fordelt.
Skolen har tatt det videre i lærergruppa, og hadde det som eget tema på planleggingsdagene. De
har tatt dette på alvor, og de ber også foreldre om å være raske til å gi beskjed hvis de opplever at
deres barn har for mye eller for vanskelig lekse.

Skolegården
Er det spennende nok for mellomtrinnet? De små har lekeapparatene sine, og ungdomsskolen har
basketballbane og fotballbane. Kan vi gjøre et løft for de elevene som ikke spiller ballspill, for å gi
et bredere tilbud. Skolen ønsker også å få et løft i skolegården for alle trinnene på skolen, og
håper det kan prioriteres i år. Kom gjerne med konkrete forslag til løsninger, og også til hvilken
aldersgruppe som har størst behov for det. Det er en del hensyn å ta ifht sikkerhet og
godkjenning. De kommunale tilbudene kan vi dessverre aldri matche, for vi får ikke de
tilskuddene. Skaterampe er et tips som er både billig og enkelt, og vi i foreldregruppa kan være
med på å bygge det. Skryt tilbake til lærergruppa er at lærerne er gode på å være med i leken, og
dra i gang aktiviteter med elevene.
Broa
Kommunen er ferdig med konkurransen, og i gang med anbudene. De tenker at jobben skal
påbegynnes senest 01.02.2021, så håper vi det ikke utsettes.
7. trinn og turer
Nå ligger det egentlig to turer lagt inn for dem til våren, leiskole og Danmarkstur til Skallrup Klit.
Kan en av dem flyttes? Mari svarer: Danmarksturen er en foreldrestyrt tur som dere ikke trenger å
gjennomføre, eller kan flytte på om dere ønsker. Leirskole i år vil bli veldig begrenset pga Corona.
Turene kommer med godt mellomrom, en i februar og en i mai / juni.
Forslag til foredragsholder på Fau sitt tema-foreldremøte
Håvard Tjora (foredrag om barns motivasjon for læring), Gjermund Torkildsen (foredrag om
mattematikk - et fag i stor endring), Andreas Gravdal (foredrag om selvfølelse og å være god nok
som man er).
Nye datoer:
28. okt, 20. jan, 10. mars, 21. april, 26. mai.

Neste møte:

ons. 28. okt 2020 kl 20.00. (Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte)

Referent:

Maria Skafsgaard

