REFERAT FRA MØTE I FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, KORSVOLL SKOLE

Tid og sted: Torsdag 14. januar 2021 kl. 19.00 på videomøte (Zoom)

Til stede:

1b
1c
2b
2c
3b
3c
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
7a
7b
7c
D-gruppa

Katerin Lind-Klev
Stian Ilebrekke (referent)
Erik Tønne
Håvard Wiik Thorkildssen
Oddvar Lindbekk
Eli Aspelund
Henrik Kolderup
Silje Sveberg
Kristine Harstad
Ida Nikolaisen
Ratna Elisabet Kamsvåg
Ingerd Hynnekleiv
Camilla Hagevik Fjellheim
Ole T. Thommesen
Henrik Kolderup
Eli Aspelund
Lasse Lægreid

Deltakelse
14.01.2021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Representanter fra klasse 1a, 2a, 3a, 4a og 6c møtte ikke.

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden (v Ole)
Godkjent
2) Rektor informerer om elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen, strategisk plan
Rektor ble forhindret i å delta på møte. Kort informasjon fra FAU-medlemmene som sitter i
driftsstyret (Eli og Henrik).
Status fra skolen under Covid
-

Slitasje blant lærerne i likhet med resten av det norske samfunn. Skoen og AKS har fokus på
elevene.

Budsjettgjennomgang
-

-

Tre budsjetter. To for skolen og en for AKS
Skoledrift har fått et dårlige budsjett enn forventet. Det må budsjetteres med nedgang med
to lærere i høst. Det er en litt bekymringsfull budsjettsituasjon. Driftsstyre skal se nærmere
på budsjettet i marsmøte, når man har oversikt over om man får midler til overføring fra
2020.
AKS har et normalt budsjett.

Informasjon om elevundersøkelsen
-

Det er en svak nedgang på alle parameterne og dermed en liten negativ utvikling.

Trivselsundersøkelsen
-

En økning i trivsel fra fjorårets undersøkelse (den første). Rektor kommer neste gang å
informere om dette nærmere

Strategisk plan
-

Det er satt opp strategiske mål fra undervisningsetatens side som skolen må forholde seg til.
Skolen setter opp tiltaksplan opp mot disse målene.
Siden vi er i Coronaåret så iverksetter man ikke ytterligere tiltak.
Skolen jobber aktivt med den ny lærerplan og det fører til at man ikke får brukt så mye tid på
strategisk plan.

Øvrig
-

Elevers skolemiljø og utenforskap i Coronaens tid ble drøftet. FAU diskuterte ulike
fremgangsmåter for informasjon og ivaretagelse. Viktig med riktig informasjonskanaler og
god timing opp mot smitteverntiltak. Det konkluderes med at dette skal vurderes nærmere
sammen med rektor.

3) Info fra driftstyremøtet
Se redegjørelse under sak 2.
Vi bør alle kjenne til den nye lærerplanen og hva den betyr for skolen og våre barn. Den finnes på
UDE sin sider Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo (udir.no)

Korsvoll skole er noe forsinket med implementering av den nye lærerplanen. I hovedsak skyldes
dette tiltakene ifbm Covid.
FAU ønsker at en representant fra skolen gir FAU en grundigere gjennomgang av den nye
lærerplanen. Ole tar kontakt med skolen for å sjekke ut mulighet for dette.

4) Info fra gruppene (foto, skjermundersøkelse, nettvettkurs, trafikk)
-

-

Smil (foto). Det er ønskelig med skolehefte i et A4 format. Ole kan forhandle seg frem til
dette og har fullmakt til å inngå en to-års avtale.
Skjermundersøkelsen – Venter til etter at Covid har roet seg da vi per tiden er veldig digitale
Nettvett for 4. klasse ble ikke holdt i fjor. Det opplyses om at det er tydelig tegn på at de
trenger dette. Ole ber Skolen bestille det for oss. Kan man sette det opp for trinnene 3. til 5.
klasse?
Trafikk. Etterskrift (info fra Magnus sendt pr mail i etterkant av møte:

5) Etablering av 17. mai komite (ansvar til 3. og 4. trinn)
-

-

Det forventes at vi kan planlegge for et 17. mai arrangement, men vi vil antagelig trenge en
backup/alternativ i tilfelle avlysning. Det er selvsagt viktig at vi får til et godt arrangement i
år.
Ansvarlig for feiringen er 3. og/eller 4. trinn.
Det var ingen som meldte seg direkte i FAU møte og vi tar derfor dette opp igjen i neste
møte. Gruppen bør være etablert februar/mars og Bør være på 6-7 personer.

6). Eventuelt
Havnabakken:
-

Ved aking i Havnabakken er brakkeriggen nederst i bakken farlig.

-

FAU ønsker å sende formell klage på dette. Gjerne sammen med FAU på Tåsen. Ingjerd tar
denne saken

Skolegensere:
-

Elevrådet har tatt initiativ til skolegensere og bestillingsskjema er utlevert til alle elever.
Det bes om at slike initiativ samordnes med FAU slik at vurderinger om kjøpepress,
forhandlere osv kan vurderes av FAU og elevrådet sammen. Ole tar kontakt med elevrådet.

Utsending av referat:
-

Det er ønskelig at referatene sendes ut via skoleappen.
Stian tar kontakt med Janne for å sjekke muligheten for dette. Samtidig også sjekke et felles
lagringssted.

Møte avsluttet 2045

