FAU-møte tirsdag 23. mai kl. 18.30
Tilstede: Aase Ragnhild Brekka, Anne Kristin Tobro, Hege Therese Slaatta, Håvard HogstadErikstein, Maria A. Lie, Odd-Ivar Gundersen, Peter Van Der Ende, Randi Hegna Prestbakken,
Nelida Sanchez, Tore Prestrud Astad, Tuva Farstad, Asbjørn Tolo, Live Semb Vestgarden
(referent)
Sak 26 – 2016/17: Godkjenning av møtereferat – Odd-Ivar
Musikkanlegg med blåtann har kommet på mellomtrinnet.
Angående lengden på skoledagen: Saken står stille, men det jobbes med å se på oppsettet av
skoledagen innenfor de rammene som finnes. Dette har de også gjort på Folkestad, som
derfor ikke ønsket å gjøre noe med lengden på skoledagen.
Angående regler ved sykdom, og hvor lenge man skal holde elevene hjemme etter sykdom:
Skolehelsetjenesten har laget et skriv som er lagt ut på hjemmesidene (48 timers regel). Det
er ikke dermed sagt at foreldre ser denne informasjonen. Det bør ut infoskriv om dette ved
oppstart til høsten. Oppfølging: Asbjørn
Sak 27 – 2016/17: Trafikksituasjon Bø skule – arbeidsgruppen v/Tuva
Arbeidsgruppen har vært i møte med Kristin K. Dahle og Hilde Pedersen (Bygdepakke Bø). Bø
kommune har allerede trafikkfokus i Bø i planene. Asplan Viak er satt på saken, og de har
foreslått at dagens av- og på-stigningsfelt utvides med 10 nye av- og påstigningsplasser inne
på den store parkeringsplassen. Svakheter med denne løsningen er at det må rygges ut fra
plassene igjen, og det virker ikke trygt. FAU venter på en skriftlig tilbakemelding på sine
betenkeligheter ved denne løsningen. FAU ønsker også å åpne opp ved sykehjemmet
(Gamleveg) deler av dagen (skolestart og skoleslutt). Kommunen er positiv til dette som en
kortvarig løsning, men ikke på lang sikt (siden veien er tenkt som sykkeltrase). For flere avog påstigninger bør det evt tas fra fotballbanen, og ikke på eksisterende parkering.
Skolen har kommet med noen innspill, FAU har kommet med innspill. Disse flettes nå
sammen og sendes til kommunen med kort tidsfrist for tilbakemelding og løsning innen
skolestart høsten 2017. FAU vil også gå til Bø Blad for å presse på. Oppfølging:
Arbeidsgruppa holder i saken videre.
Sak 28 – 2016/17: Elevundersøkelse – Asbjørn
Gjennomført blant elever på 5.-7. trinn. Resultatene fra undersøkelsen er jobbet med
etterpå på 5.-7. trinn og blant lærerne. Kort oppsummert:
• Læringskultur - godt fornøyd
• Elevdemokrati og medvirkning – godt fornøyd

• Faglig utfordring – nedgang fra i fjor, ikke fornøyd. De som får til mye må også hele
tida få noe å strekke seg etter. Dette jobbes det med blant lærerne fram mot høsten.
Det er investert mye i lesebøker, og det er et eget leserom der det kan hentes bøker
tilpasset de enkelte elevene.
• Felles regler – ikke helt fornøyd. Dette handler mye om uklare uteregler, siden
lærerne tolker disse ulikt. Lage færre, men tydeligere regler er en mulig løsning.
• Trivsel – skårer høyt, godt fornøyd
• Mestring – OK, på landssnittet, men kan/bør jobbes med
• Støtte fra lærerne – godt fornøyd
• Motivasjon – OK, på landssnittet, men ønsker den høyere
• Vurdering for læring – dette blir stadig bedre, og det jobbes mye med dette
• Støtte hjemmefra – ikke fornøyd, elevene mener det har med at lekser er gjort ferdig,
foreldrene klarer ikke hjelpe og/eller for mange aktiviteter på ettermiddagene. Det
kan være aktuelt å ta opp dette på foreldremøte.
• Mobbing – ikke alarmerende, men aldri fornøyd før det blir null.
Diskusjonene blant lærerne i etterkant av disse undersøkelsene er nyttige og et viktig
utgangspunkt for hva det skal jobbes med videre.
Sak 29 – 2016/17: Mobilhotell – Asbjørn
Saken er tatt opp blant lærerne og i elevrådet 5.-7. klasse. Lærerne er ikke veldig positive,
siden de ikke ser at det er noe stort problemene. Samtidig er de klar over at det er mulig det
brukes mer telefon enn lærerne vet. Det er testet ut hotell på 4. og 5. trinn. Noen opplever
at mobilbruken har økt, mer sammenlikning av telefoner, mer synlig hvem som ikke har
telefon. Ansvaret for telefonen når de er på hotell har kommet opp til diskusjon. Hvordan
skal evt hotellet praktisk gjennomføres, og hvem har ansvaret. Lærerne er villige til å prøve,
dersom det virkelig er et behov. Elvene 5.-7. synes heller ikke det er noe problem og
flertallet ville stemme mot hotell.
Diskusjon: Er det bedre å ha fokus på gjeldene regler og lære elvene å ta ansvar, sette fokus
på nettvett, regler for fotografering, filming osv. Foreldre må ta ansvar for at våre unger
følger gjeldende regler.
Konklusjon: Være strengere på gjeldene regler om at mobilen skal ligge i sekken, slå ned på
brudd. Foreldre må støtte opp om dette, dersom elvene ikke trenger telefonen, må de vel ikke
ha den med? Dersom lærerne ser at det blir en utfordring å håndheve dette, kan evt
spørsmålet om mobilhotell tas opp igjen.

Sak 30 – 2016/17: Mobbing – Odd-Ivar
Odd-Ivar har laget et skriv på vegne av FAU som vil bli sendt hjem til alle foreldre. Det setter
fokus på mobbing – og hvordan vi som foreldre «lærer» barna våre å mobbe. Det handler
om at vi er viktige rollemodeller. Skrivet vil bli sendt ut til foreldre nå før sommeren.
Oppfølging: Odd-Ivar/Asbjørn
Sak 31 – 2016/17: Eventuelt
• Håvard: Ferie-SFO: De som trenger ferie-SFO, har store problemer med å få
sommeren til å gå opp. I år er det 7 uker uten FAU som foreldrene må dekke opp
selv. Oppfølging: FAU oppfordrer skolen /SFO til å kartlegge behovet før sommeren,
for å se om det kan finnes en løsning.
• Håvard: 17. mai-toget for Bø Skule har blitt mer et folketog enn et 17. mai-tog. Det er
mye slekt og venner i toget, ikke bare elver og klassekontakter. Mulig skyldes dette at
foreldre er vant til dette fra bhg. Oppfølging: FAU neste skoleår
• Tuva: Bø og prosjekt trafikksikker kommune: Politi vil sjekke ved skolestart om barn
er sikret riktig i bil.
• Asbjørn: Pilot i 1. klasse til høsten: Ipad til hver enkelt for leselæring.

