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Saksliste


Gjennomgang av referat fra forrige FAU-møte

Ingen kommentarer på forrige møtereferat.


Gjennomgang av saker fra forrige SU-møte
o

Transport/Taxi-tilbud – Skoleskyss
Flere foreldre erfarer at elevene venter mye på transport. Det er mye endringer med
biler/sjåfører, som igjen er med på å skape en utrygghet blant barna som skal hentes.
Per i dag er det Skien Taxi som levere denne tjenesten. Flere ønsker at Bamble Taxi tar
over, da de oppleves som mer profesjonelle. Saken tas ved neste SU-møte.



Gjennomgang av saker fra BKFU-møte
Møteleder (Chris Willy) informerte deltakerne på FAU-møte om BKFU – Foreldreutvalget i
Bamble kommune. Sentrale styrere i kommunen sitter også i dette utvalget. Her er det mulig å
fremme ideer/utveksle erfaringer med foreldre fra andre skoler i kommunen. En av sakene som
ble tatt opp, var nettfilter på barnas nettbrett (Ipad).



Erfaringer/tilbakemeldinger fra årets TV-aksjon
Flere rapporterer om dårlig kommunikasjon/organisering av bøssebæringen. Det var uklarheter
rundt det å hente bøssene på rådhuset. Hele Bamble kommune slet med bøssebærere – Få som
stilte seg til disposisjon. Det ligger et dokument i Teams-området som forklarer mer om dette.



Ønsket møteaktivitet / kommunikasjon fra FAU
Det er et ønske om at FAU relatert kommunikasjon går via e-post, Facebook og Teams.
Av praktiske årsaker, er det ønskelig å starte årets første FAU-møte tidligere, slik man kan
forberede seg bedre til aktiviteter som f.eks. TV-aksjoner(bøssebæring).



Runde rundt bordet
Det kommer mange bekymringsfulle meldinger fra flere av foreldrene i møte.
Mange erfarer dessverre at barna ikke får den hjelpen/oppfølgingen de har krav på og trenger.
Flere av foreldrene forteller at barna deres har falt tilbake i flere fag.
Det er flere tilbakemeldinger på mye støy i klasserommene.
Det erfares derfor at skolen har et stort problem med å få dekket opp for alle klassene.
Flere av foreldrene opplever også at det er lite tilsyn av elevene, blant annet ved spisepauser og i
uteområdene på skolen. Ting sklir ut av kontroll, da lærere/assistenter ikke rekker å reagere i
tide. Igjen erfares det at skolen har et stort bemanningsproblem.
Foreldre melder om barn vegrer seg for å dusje, grunnet sammenslåing av gymtimer med eldre
elever.
Det er flere foreldre som er bekymret for assistentene som blir brukt ved skolen. Er alle disse
faglærte (pedagogiske fag)?
Ved bekymringsverdige forhold, oppfordres foreldre til å melde inn disse i hvert enkelt tilfelle.



Eventuelt
o

Kommunikasjon via Visma (Min skole app)
Noen foreldre er erfarer at kommunikasjonen med noen lærere fungerer dårlig.

o

Ønske om kampanje – Bruk av refleks!
Det sjekkes om bedrifter i området vil sponse reflekser til barna på skolen.

o

Distribusjon av ukeplaner/lekseplaner
Det er stadig et ønske om at ukeplaner distribueres på en bedre måte. Dette ble også tatt
opp med rektor på forrige FAU-møte.

o

Bruk av mobiltelefon i skoletiden
Det er stor enighet blant foreldrene at mobilbruken på skolen burde skjerpes. Det har
kommet forslag om å opprette «mobilhoteller» i klasserommet, hvor barna legger fra seg
mobilen ved skolestart og henter denne igjen ved skoleslutt.

o

Nettfilter på nettbrettene barna bruker i skolen
Nettfilter på barnas skolenettbrett fungerer ikke, da flere barn har klart å gå «rundt»
dette, slik at de får tilgang til uønsket innhold på internett.

o

17.mai komité
Ny leder må velges.

o

Det ønskelig med et FAU-møte før jul.

