FAU-møte 24.09.20
Sted; Marker skole, personalrommet.
Inviterte; En representant fra hvert trinn
Velkommen til FAU og valg av ny leder, nestleder og sekretær
•
Ny leder Linn Authen
•
Nestleder; Elisabeth Syversen
•
Ny sekretær Anette Jaavall
Info om FAU/SU/SMU
•
Her samles representanter fra elevene, ansatte, politikerne og foreldrene med fokus
på psykisk og fysisk læringsmiljø.
•
Referater, årshjul og vedtekter finnes på Marker kommune sine hjemmesider.
Årshjul
•
Markerkole.no er under oppgradering og dokumenter finnes på Marker kommunes
hjemmesider. Mona rektor og Linn (ny FAU-leder) gjør denne jobben sammen.
Ønskeliste til skolen/ledelse
•
God informasjon må nå ut til foreldrene når viktige ting skjer
•
Viktig informasjon bør komme på meldingssystemet
•
Bestemme seg for en plattform
•
Informasjon rundt skolebygg og fremtidige planer
•
Læreverk og PC må oppdateres jevnlig og tas med i budsjett
•
Kameraovervåking på uteområdet utenfor skolens åpningstid
•
Inneklima og oppgradering/maling av klasserom på ungdomsskolen
•

Ferdigstillelse av utearealer (søkt penger fra Sparebankstiftelsen)

Orientering rundt korona og veiledere
•
Utfordrende å drive med kohorter til tider, men elevene takler det godt. Glade for at
vi har en åpen skole og at vi ikke har noe smitte.
•
Opplegget rundt overgangen til videregående for 10.trinn har blitt veldig redusert.
Det jobbes med alternative løsninger.
•
Det oppleves en del fravær hvor eleven vanligvis er frisk nok til å gå på skolen, men
nå må holde seg hjemme. Ved fravær skal eleven sikres opplegg etter 3 dager. Vi
oppfordres til dialog med lærer om oppgaver og hjemmearbeid.
•
Storforeldremøte har blitt utsatt flere ganger, men skolen håper å kunne
gjennomføre så snart som mulig.
Eventuelt
• Klassekasser:
Det gjøres litt ulikt fra trinn til trinn. Noen har hver sin konto, andre har felles. Det
oppfordres til å ha felles konto og at man da samarbeider på tvers av klassene om sosiale
aktiviteter og tiltak for sparing/innsamling.
• Mat på SFO/åpningstider:
Barna på SFO må ha med egen mat til alle måltidene slik situasjonen er i dag. Skolen
bruker nå ressursene til å dele inn barna i kohorter (klassevis) og må prioritere smittevern

fremfor matlaging. Når dette er over går de tilbake til vanlig praksis med tanke på
matlaging. De prøver så godt det lar seg gjøre å servere frukt og benytte utekjøkken. Viktig
med god informasjon til foreldre om hvorfor det er slik.
Angående åpningstid skal det gjennomføres en brukerundersøkelse på dette.
Åpningstidene har blitt redusert noe, men betalingen er lik.
• Skolemelk
Ønske om flere valgmuligheter, men administrasjonen har ikke kapasitet til å
håndtere/fordele det dessverre.
• Lekser og nye fagplaner
Det er bestemt at Marker skole er en leksebevisst skole. De har valgt å ha hovedfokus på
matte og lesing hver uke, og at de andre fagene skal rullere. Vær i dialog med
kontaktlærer angående lekser og situasjonen for ditt barn.
Det jobbes mer tverrfaglig iht den nye fagplanen og man kan gå mer i dybden på emner.
• Sykkelparkering
Ønske om sykkel-/elsparkesykkelparkering på langsiden av Markerhallen mot skolen.
Mona sjekker om det er mulighet for dette.
Mvh
Stine Berger
Anette Jaavall

