
Referat | FAU møte 21. nov. 2022

Representanter: Maren og Andreas for Malin (1.-3 kl.), Mona og Pål (4. kl.), Tomas og Espen (5. kl.), Lena
og Trude (6./7. kl.), Frode og Geir (8. kl.), Rut Helene og Thormod (9./10. kl.). :fravær :referent

Sak 1: referat og innkalling
Godkjent.
____________________________________________________________________________________

Sak 2: Info fra rektor
1. Generell info
- Fortsatt god stemning for personalet. Hadde fine dager med personalet på personaldager i Kr.Sand
sammen med alle Oasenskolene.
- Har etter initiativ fra Skauen, fått til halvårlige møter med Skien kommune sammen med andre friskoler.
Veldig positivt!

2. Status elevtall og markedsføring
- Pr 21.11. 87 elever. Hører stadig om elever som ønsker/vurderer å starte hos oss. Gledelig! Skolen har
stengt u.trinnet for inntak frem til sommeren 23.
- Inviter gjerne til åpen dag for 1. klassinger og andre interesserte 8. desember fra 08-16. Rektor ute på en
"menighetsturné" for tiden for å informere/reklamere for skolen og spesielt mot skolestartere. Har også fått
til et samarbeid med Skauen og en felles brosjyre til utdeling er snart klar til trykk.

3. Foreldreundersøkelse
- For å få størst mulig deltakelse på foreldreundersøkelsen, ønsker vi hjelp fra FAU for å få flest mulig
foreldre til å svare. Undersøkelsen blir satt i gang i uke 48/49, og det hadde vært bra om FAU kan hjelpe
oss i å få en høy svarprosent gjennom kanalene utvalget har til rådighet.

4. Skoletur
- Vi jobber med å finne ut hvordan 10. klasseturen skal gjennomføres. Det er mange muligheter, men vi
må lande noe veldig snart. Vi ser for oss at det skal være to alternativer hvert år. En Norgestur eller en
utenlandstur med mening.

5. Diverse jul
- Vi har inngått en avtale med Misjon uten grenser. Vi vil ha en julekalender hvor vi får vite noe om og se
daglige filmsnutter om arbeidet deres i Øst-Europa. Det er svært aktuelt også mtp krigen i Ukraina. Vi skal
samle inn klær/pant på skolen ila adventstiden, og Misjon uten grenser blir med oss på julegudstjenesten i
Gulset kirke 22. desember. Får avklart dette i morgen.
- Felles juleavslutning onsdag 14. desember kl 17 i skolegården.

6. Angående hvordan skolen jobber med trivsel og antimobbing - 9A
- På skolen vår har vi stort fokus på elevenes trivsel. I paragraf 9a står det at alle elever har rett til å ha et
trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Tidligere sertifiserte vi nye småskolelærere i
Zippy. Dette er et livsmestring program. De lærerne vi har som har sertifisering i dette programmet tar
Zippy i bruk innenfor de temaene de tenker er relevante.

Etter at vi ble en Oasen skole har vi heller begynt å ta i bruk de livsmestringsprogrammene som de andre
skolene benytter seg av. Det er blant annet LINK til livet og psykologisk førstehjelp.



Innenfor LINK til livet kan man selv velge mellom temaer som er relevante for sin klasse eller for sine
elever. Innenfor de tre hovedtemaene; følelsesskolen, jeg og de andre og på godt og vondt finner man
mange undertemaer man kan jobbe med.
Psykologisk førstehjelp handler om dette med å sette ord på følelser og gjøre om røde tanker til grønne.
Når det gjelder avdekking og oppfølging av mobbing er det 6 punkter vi følger systematisk. Dette kan også
leses mer om i skolens Trivselsplan.

1. plikten til å følge med (alle voksen skal følge med i timer og friminutt)
2. plikten til å gripe inn (voksne må gripe inn dersom de observerer mobbing/krenking)
3. plikten til å varsle (Alle skal varsle dersom de observerer mobbing, avvik skal skrives. Hjemmet varsler
dersom barnet sier noe hjemme)
4. plikten til å undersøke (eks: Systematiske samtaler med de elevene som er involvert, observasjoner i
klassen og i friminuttet, samtale med foreldre.)
5. plikten til å sette inn tiltak (Tiltaksplan lages, det går på individuelt nivå, gruppenivå og systemnivå. Det
settes inn tiltak som er til det beste og mest hensiktsmessige for eleven)
6. Dokumentasjon (skolen skal dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten)

Utenom dette har vi sosiallærer som er tilstede hver dag. Dit kan elevene komme å snakke, eller foresatte
kan selv kontakte vedrørende sitt barn. Skolens helsesykepleier er tilstede 2 dager i uken.
____________________________________________________________________________________

Sak 3: Årshjul
- Juleavslutning i skolegården 14. des. kl. 17-19. Skolen sender ut invitasjon til foreldre.
- FAU oppfordrer til at klassene arrangerer et sosialt treffpunkt på starten av høst- og vårhalvåret.
Bra for klassemiljøet at foreldre og elever treffes og blir (bedre) kjent utenom skolen. Klassekontaktene
holder i dette, eventuelt delegerer videre til andre foreldre.
- Drøfting rundt foreldrestyrt foreldremøte i mars/april. Dato og innhold må bestemmes på neste
FAU-møte.

Sak 4: Økonomi
FAU ønsker å oppfordre skolens foreldre til å gi en frivillig årlig pengegave til FAU. Pengene vil gå til FAU
sitt arbeid for en bedre skole for barna våre - blant annet til innkjøp av leker og utstyr og sosiale
arrangementer. FAU vil også gi en felles gave/hilsen fra skolens elever og foreldre - til lærere/ansatte ved
skolen før jule- og sommerferien. Det betyr at den klassevise halvårlige innsamlingen av penger til en
lærergave utgår, og så håper vi så mange som mulig vil være med å bidra med en pengegave til FAU.

I årene fremover vil FAU sende ut brev om dette i august/september, og årets brev blir sendt ut i starten av
desember.

Sak 6: Eventuelt
- noen foreldre har spurt om temperaturen kan økes i tider hvor strømprisen er lavere. FAU formidlet dette
videre til rektor.  Rektor sier det utredes for å bestilles inn nye ovner. FAU ønsker også at skolen sjekker ut
at rommene til klassene holder rundt 19 grader
____________________________________________________________________________________

Neste FAU-møte: 6. februar kl. 18.30-20
____________________________________________________________________________________

Meld inn saker du er opptatt av via din klassekontakt eller e-post til FAU: fauosg@gmail.com

https://oasenskole.no/wp-content/uploads/2021/02/2021_Trivselsplan_Oasen_skolene_Web.pdf

