Referat FAU møte
FAU-møte:

5/18-19

Dato:

Tirsdag, 5. februar, kl 17.30 – 19:00

Sted:

Rom 307 på KG
Innkalt: Tove Bø Laundal, Petter Bjerke,
Jennifer Varino, Merete Torp Torjussen, Ingvar Tjøstheim, Therese Mauritz,
Marit Eversten Grimstad, Marit Gaupås
Forfall: Gunnar Sande, Tommy Gilen

Saksnr.:

Sak:
Møte med rektor
Elevtjenesten: Både et fysisk sted og en innholdsmessig
satsing. Elevtjenesten består av skolens støttefunksjoner og kobles på elever
med behov for ekstra støtte/tilrettelegging. Alle forhold som hindrer læring,
blir Elevtjenesten i mindre eller større grad involvert i. Flere ressurser er der
i dag, flere vil komme. Samarbeider også med skolehelsetjenesten og
PPT. Målet er at en samlokalisering vil bidra til enda bedre samordning og
oppfølging av tiltak. Kontaktlæreren er fremdeles primærkontakten til
eleven. Elevtjenesten skal ligge ved siden av stillerommet. Byggingen er i
gang, og nye lokaler tas i bruk fra skolestart neste år.

32 – 18/19

Sikkerhet og beredskap ved skolen: Skolen har beredsskapsplan ifht store
hendelser. Har beredskapsgruppe, trener på beredskap og samarbeider med
politiet. Vet hvordan ulike scenarier skal håndteres. Har system for å varsle
foresatte både på sms og e-post. Alle rom har kommunikasjonsboks med
direkte kontakt til ledelsen.
Rekruttering til neste skoleår / åpen dag 31.1:
Flere besøkende på åpen dag i år enn i fjor, spesielt på videregående.
Arrangementet fungerer bra. Ambisjonen er å starte 6 paralleller på vg1 til
høsten.

Inntak ungdomsskolen: Prioriterte plasser på ungdomsskolen går til de som
har søsken ved KG på søketidspunktet, barn av ansatte og barn av foreldre
som er ute som misjonærer for en av eierorganisasjonene og som kommer
hjem til skolestart. Resten er loddtrekning, ca 60%. Trekning foretas utfra en
jentepott og en guttepott for å sikre jevn kjønnsfordeling. Se ellers
inntaksreglementet på skolens hjemmesider. FAU foreslår å fjerne
kommentarboksen i søknadsskjemaet fordi det kan skape usikkerhet ifht om
loddtrekningen er reell eller om tilleggskommentarer kan påvirke
søknadsprosessen.
Inntak vgs: KG-elever som vil fortsette på vgs får 5 ekstra poeng og
konkurrer ellers med andre søkere etter poengsum. Skolen noen få plasser
til elever med dokumenterte, særskilte behov.
Rutiner for elever med spesielle behov:
Dette sorterer under elevtjenesten, men lærer har alltid hovedansvaret for å
følge opp elever med spesielle behov. Hele personalet blir skolert i dysleksi
denne våren for å heve kompetansen. Oppfølging og tilrettelegging skal først
og fremst skje i elevens gruppe. Dysleksivennlig skole er et sertifikat som
skolen tar sikte på å få.
Elevrådet: Rektor er kontaktperson for elevrådet fram til sommeren. Ser på
nye løsninger fra høsten. Ser dette også i sammenheng med nyansettelser
som kommer. Ny rådgiver er på plass i april, ny prest skal ansettes i løpet av
våren.
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Godkjenning av referat fra FAU møte 8. januar:
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Økonomi
Tilfredsstillende økonomi. Vi sender ut en siste mail til
klassekontakter/foreldre om frivillig foreldrekontigent til FAU i løpet av
semesteret.
Evaluering av arrangement:
Temakvelden 22.1:
Godt fornøyd med oppmøte, innhold og engasjement. Ca 100 foreldre
tilstede. Riktig at skolens rådgiver og helsesøster var tilstede, i tillegg til politi
og utekontakt.
Åpen dag – FAUs pilotdeltakelse 31.1: Riktig prioritering å være på
ungdomsskolen, ikke så viktig å være på vgs. Lærdom at det er lurt å være
med på infomøte, så foreldrene ser hvem de kan snakke med. Bør også ha
synlig navnelapp på hvem vi er.
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Arrangementer fremover:

Klassekontaktmøte for både ungdomsskole og vgs 5. mars i personalrommet
kl. 18-20 med pizza. Rektor inviteres
Agenda: Samarbeid skole/hjem, klassekontaktens rolle, inspirasjon til hva
som kan gjøres på ulike trinn, rektor informerer, diskusjon.
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FAU-møte i forkant kl.17-18.
Eventuelt

Neste møte: 5.mars kl.17.00

