Referat

FAU-MØTE 01.11.21

TILSTEDE:

GODKJENNING:
SKOLEN
INFORMERER:

Kjersti Dahl (rektor)
Linda Jacobsen (ass. rektor)
Kristina Tuhus (1.trinn)
Christine Akselsen/Camilla Cooper (2. trinn)
Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug (3. trinn)
Christine Lind (4. trinn)
Marius Jøntvedt/Håvard Giltvedt (5. trinn)
Marius Franck/Sigurd Falkenberg Mikkelsen (6. trinn)
Anita Senstad Wathne/Yazmine Oustad (7B)
Espen Dalby (A-gruppa)

Innkalling, agenda og referat godkjent
Nasjonale prøver:
Nasjonale prøver har vært gjennomført på 5. trinn. Skoleresultatene er omtrent som vanlig,
men sammenligning med andre Osloskoler og nasjonalt er foreløpig ikke klart. Mer informasjon kommer.
Bokuke uke 48:
Skolen skal arrangere bokuke i uke 48, og vil invitere elevene til medbestemmelse for å få de involvert i egen
læring og leseutvikling.
Opplæringsloven kapittel 9a:
Dette kapittelet omhandler at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel
og læring. Skolen skal gjennomgå og sikre at personalet har ensrettet tilnærming til mobbing, og fokus på
forebygging og gode klassemiljøer. Det omhandler også digital mobbing, selv om det i stort sett foregår på
fritiden, og dermed hovedsaklig er foreldrenes ansvar.
Oslo samiske skole:
Det arrangeres åpningsfest 24. november for de samiske elevene, foreldrene og ansatte. Det vil bli musikalsk underholdning av Fred Buljo og Agnete Saba. Oslo samiske skole har i underkant av 50 elever totalt fra
barneskole t.o.m. voksenopplæring. Ca. 30 barneskoleelever har fysisk oppmøte på Oslo samiske skole, maks
4 skoletimer i uken pr. elev. Resten av elevene får fjernundervisning, eller lærer drar og underviser på elevens
nærskole.
Reguleringsplan for øyene:
Skolen, med FAU, og barnehagene i nærområdet ble invitert av BYM om å gi innspill verd. utfordringer i
nærmiljøet før BYM skulle gi videre innspill til Plan og bygningsetaten i forbindelse med ny reguleringsplan for
nærområdet.

MØTETS
AGENDAPUNKT:

Sosial utestenging og mobbing, fysisk og digitalt. Mobilbruk og sosiale medier:
Det ble i forrige FAU-møte nedsatt en gruppe som siden da har jobbet med å konkretisere tiltak.
5. trinn vil allerede 15. november ha en temakveld som er ledet av to fagpersoner. Foreldre skal involveres
i forkant av møtet ved hjelp av en spørreundersøkelse. Gruppen ønsker å dele arbeidet i to; kortsiktige og
langsiktige tiltak, og vil lene seg på Redd Barnas materiale om tematikken.
Det skal fokuseres på alt som forgår i det digitale liv, ikke bare det negative. Gruppen skal legge frem flere
konkrete forslag til neste FAU-møte.
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FAU ble også enige om å lage en «dreiebok» som skal inneholde et rammeverk til hvilke hvilke diskusjoner
som bør adresseres på foreldremøter på de enkelte trinn, for å være i forkant, og forebygge. «Dreieboken vil
basere seg på råd fra fagpersoner, samt erfaringer skolen og FAU har gjort seg. Diskusjonene som kan oppstå
under foreldremøtene kan oppleves som vanskelige. FAU tror at retningslinjene i «dreieboken» kan gjøre det
lettere å ta opp disse temaene, siden avsender er FAU og ikke en privatperson. Det bør også vurderes om
FAU-medlemmer fra høyere trinn kommer inn i foreldremøtene på de lavere trinnene for å ta diskusjonen og
nyttegjøre erfaringene de har gjort seg vedr. temaet.

NESTE MØTE: MANDAG 29. NOVEMBER KL. 18:00-19:00.

Referent: Yazmine
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