Møtetype
Samarbeidsmøte i Trosvik FAU

Møtenr.
1

Dato
11.01.16

Tid
18:00-20:00

Sted:
Trosvik skole

Neste møte

Utsendt dato
25.01.16

Sak
1

Beskrivelse
Agenda
Følgende ble gjennomgått på møtet:
 Rektor har ordet.
 Leirskole – en markedsundersøkelse
 Mobbeplan

2

Gjennomgang av referat fra møtet

2.1

Referat ble ikke gjennomgått grunnet mangel på referat.
Gjennomgang ved neste møte.

Ansvar

HUSK:
Referat legges fortløpende ut på Fronter
http://webfronter.com/fredrikstadgs/TRO/menu6/Foreldrer_det/F
oreldrer_det.html

3

Rektor har ordet

3.1

Bygg

Det er satt av penger til utbygging av 14 ekstra klasserom – blir en
full 4 parallell skole fra 1. – 7. Klasse.
Prosjekteres i 2016, bygges i 2017, flytte inn høst 2018.
Brakker benyttes i utbyggingsfasen.
Flerbrukshall –Tilbake i langtidsbudsjett. Kommunen eier ikke egen
tomt for å få plassert hallen. Dersom skolen skal bruke hallen må
den ligge i ”tilknytning” til skolen. Best for skolen er om den havner
ved Knipleveien. Hallen blir ikke bygget samtidig med
skoleutbygging grunnet sikkerhet.

3.2

Trafikk

Kommunen har ikke vurdert/kommentert trafikkavvikling i
utbyggingsfasen. FAU og rektor ser dette som en stor utfordring.
Skoleveien er allerede utrygg, og med tungtrafikk som konsekvens
av utbygging er det grunn til bekymring. FAU forfatter brev til
kommunen vedrørende dette. Gjøres i samarbeid med TLSU.
Trafikkmålinger er gjennomført i området. Avventer resultater.
Befaring i Veumveien – mål sikker veikrysning. Resultat fartsdump.
Rambøl konsulentfirma leid inn for å se på mulige tiltak for
trafikken for tre år siden. Enda ikke sett noe resultat.
Busk på hjørnet ved bolig bak skolen. Kan denne fjernes?

Tina

4
4.1

Psykososialt miljø
Mobbeplan

Mobbeplanen: Forstår foreldrene denne?
Mobbeplanen drøftes jevnlig med de ansatte. Dersom det er barn
som mistrives på skolen ønsker rektor å få vite om det. Eleven selv,
ansatte, medelever eller foreldre som vet om dette bes informere
rektor eller andre ansatte på skolen som har opplysningsplikt.
Rektors ansvar å avgjøre veien videre. Det er veldig viktig å si i fra.
Dersom noen opplever å ha sagt i fra, og ikke blitt hørt – er dette
en feil. I en hektisk hverdag kan beskjeder oppfattes ulikt. Dersom
elever og foreldre ikke opplever å bli hørt bes de om å ta raskt
kontakt igjen.
På Trosvik skole jobber man for å stoppe mobbing så tidlig som
mulig.

4.2

Prikksystem

Plan for sosial læring skal opp til evaluering. Evaluere og
videreutvikle eksisterende plan. Skolen har sett en utvikling av
noen grove overtramp – spesielt stygg ordbruk av nedsettende
karakter og rasistiske utsagt. Skolen jobber forebyggende rundt
dette.
Digitale ferdigheter er en av de grunnleggende ferdigheter i
Kunnskapsløftet. Skolen er opptatt av å gi god IKT opplæring.
Skolen følger Fredrikstad kommunes IKT plan. Jfr. nettvett.

4.3

FUG:

FUG (foreldreutvalget til grunnutdanningen) har kommet med
innstilling om å ikke samle inn penger fra elever grunnet ulik
bakgrunn. Bør vi revurdere dette på skolen? Trenger egentlig en
klasse penger? Hvilke konsekvenser vil dette ha for en eventuell
leirskoletur. Bør vi ta dette til etterretning? Forklare dugnad for
fellesskapet. På Trosvik samler en inn for fellesskapet. Jfr FUG blir
ulikheter synlige ved f eks loddsalg./innsamlinger.
Mulig noen klasser opplever dette mer enn andre.
Utemiljø

5
5.1

Anne Sofie

For å sikre utemiljøet er det satt inn ekstra skoleassistenter i
storefri. Minst 20 voksne ute til enhver tid. Dette grunnet økt
elevantall.
.

6

Økonomi

6.1

15 018 i kassa.

7

Skolegudstjenester

7.1

Skolegudstjenester: Kirkebesøk i forbindelse med høytidene.
Trosvik følger kirkeåret, ordningen er utviklet i samarbeid med
Glemmen kirke. Gir en reel innsikt i kirkeåret. Rektor rullerer på å
delta i kirke og alternativt opplegg.

8

Leirskole

8.1

Basert på markedsundersøkelsen foretatt på alle trinn høst 2015 er
Trosvikforeldre/elever fornøyd med ordningen/stedet slik den er i
dag og ønsker ikke endring til vinterleirskole. FAU avslutter med
dette saken.

9

17. mai

9.1

FAU har innkalt til oppstartsmøte for 5.kl og 17.mai
feiring. Grunnet få ressurser i korpset arrangerer ikke
Fredrikstad Janitsjarskole 17 mai i år det skrives en
separat avtale på dette med korps/5.klasse.

Anne
Sofie
kontakter
korpset

