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Fra skoleledelsen:
Rektor Heidi Falkhytten og avdelingsleder barnetrinnet Ingunn Sandnes Solem (sak 1, 2, 4 og eventuelt)

Referat sendes ut i hver klasse, og blir i tllegg lagt på Aukra kommune sine heimesider under
Skole>Grunnskolar i Aukra>Gossen barne- og ungdomsskole>Råd og utval>FAU
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Status
Godkjenning
agenda og
forrige
møtereferat
Rektor
orienterer om
den nye
læreplanen







Referat og agenda godkjent.
Oppfølgingssak fra forrige møte: Foto – bruke lokal leverandør Anita
Grønland.
Sosiale aktviteter; Ingen sosiale aktviteter siden sist. 8 kl. planlegger
flmkveld.

Det har vært kritkk om at det er mange og difuse mål i skolen.
Arbeidet med å fornye Kunnskapsløfet er i gang. Målet er å styrke
utviklinga av elevene si dybdelæring og forståelse. Rektor var en av
de 25 som møte i en av workshopene i Utdanningsdirektoratet.
Tema: Færre mål og kunne faget bedre. Tone ned karakterene? Hva er
det vi behøver av fag? Verdigrunnlaget skal løfes fram i læreplanene,
og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med: Folkehelse og
Livsmestring, demokrat og medborgerskap og bærekrafig utvikling.

Det blir samme fag i grunnskolen som før – teknologi kommer inn i
matefaget (koding..
o 2018: Nye læreplaner kommer
o 2019: forberedelser
o 2020: Ta den nye læreplanen i bruk
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Trafikktryggleik

4

Matpauser
barnetrinnet;
innhold og
varighet

Oppstart revisjon av kommunedelplan for trafkktrygging: Les på
kommunens hjemmesider: htps://www.aukra.kommune.no/?
id=6081204&cat=364949#fd30446
Høringsfrist28.02.2018.
Innspill: FAU oppfordrer tl fortsat arbeid med sikker skoleveg for alle,
og fokus på følgende områder:

o Trafkksituasjonen sentrumsområdet: Tusenårsplassen - Skolevegen –
Aukraringen ifht gående/ syklende.
o Parkering ved skolen.
o Trafkk mellom skolen og det nye kulturhuset.
o Trafkksituasjon ved eksisterende kulturskole/ belysning.
FAU leder legger ut innspill.


Det er kommet innspill på at barnetrinnet ser på skjerm i matpausene.
Dete har også vært fokus i media i det siste. Det fnnes nasjonale
retningslinjer for mat og måltd i skolen. Retningslinjene ligger ved
referatet
Rektor og avdelingsleder opplyste at 1-4 kl. har matpause i
klasserommet på sine plasser, 5-4 kl. har anviste plasser i kantnen.
Barnetrinnet spiser på sluten av tmen – legger inn lit læring ved å se
på Supernyt. Lit forskjellig hva de ser på i de ulike trinnene.
Gjennomgang av retningslinjene og de fem første punktene. Får utdelt
plastkopper i første klasse som de har ut 4. klasse. Skjermbruk
fremmer ikke sosialt samvær. Skolen har startet en prosess for å se på
måltdsituasjonen i skolen. Måltdsituasjonen i SFO er gjennomgåt og
det har skjedd endringer der.
Rektor ønsker å starte en prosess sammen med avdelingsleder og
lærerene om hvordan matpausen skal være. Viktg at elevene får mye
sosial trening. Jmf innspill fra Tove Flack ( Læringssenteret. Hva ønsker
FAU?
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Innkomne saker
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Eventuelt






FAU ønsker at skjerm ikke skal være en del av måltdet. En pause fra
skjermen er positvt. Det har vært engasjement blant fysioterapeuter
der barn ikke bør spise foran skjerm. Foreldre ønsker at barn skal ha
td tl å spise og huske å spise. Skjerm kan virke forstyrrende. Fremme
sosialt samvær – matpausen bør være en sosial arena.
Angående SFO tlbudet (tdligere tat opp i november møte.; tas opp
igjen eter evaluering av brukerundersøkelsen er gjennomført.
Læringssenter skolemiljø: Laget en pakke for innsatsteam mot
mobbing. Første møte er gjennomført. 4 fra GBU er med.
Innsatsteamet er på skolen og skal få en ekstra skolering.
24 skoler i romsdal er med. Læringssenteret i Stavanger deltar.
Proaktv og reaktv aggresjon var tema på sist møte. Lære seg å omgås
uten sinne. Skolering på tng som er forsket på. Hvordan snakke med
barn.
Kurs i observasjon: Må ut å observere – alle team er nå ute og
observerer i friminutene. Være nær elevene under observasjon.
Trene på å være sammen.
«Gleding»: Spre glede – ta vare på alle
«Ungdata»: Undersøkelse som ungdomsskoleelevene svarer på. Skole,
hjemmesituasjon, fritd, venner med mer. Resultatene blir presenter
den 24. februar på dagtd hos ungdommene og kveldstd for voksne.
Hvordan skal vi få foreldrene tl å møte? FAU oppfordres tl å delta på
kvelden 24. februar. Ungdomsrådet kommer. Politkerne er invitert.
Reklamere om arrangementet på: «Hva skjer på Gossen». Invitasjonen
sendt tl FAU medlemmene.
«Spekter» klassemiljøkartlegging: Foreldrene må samtykke for at
denne digitale undersøkelsen kan gjennomføres.
Telefonliste foreldre: Hvordan distribuere dete tl foreldre, særlig nye
foreldre/elever. Hvordan skal foreldrene få kontakt med
foreldregruppen? Klassekontaktene oppfordres tl å ta kontakt med
nye elever/foreldre og videreformidle kontaktnformasjon.
Ukeplan ungdomsskolen: Sendes via Fronter – ønsker å få det på epost. Rektor følger opp.

