REFERAT; Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Sted:
Ringebu
ungdomsskole
Til stede:

Referat går til;

Dato:
13.03.19

Tid:
16.00-17.45

Referent:
Hilde Bakken

Ola Morset, Torstein Sæteren Aanvik (8A), Magni Knuts(8B), Kristin
Teigen(9A), Hilde Bakken(9B), Liv Monica Flaten(10A), Raymond
Halvorsen (10 B)
Foreldre/foresatt ved Rus og rektor Ola Morset

Saker;
1. Uttale om planforslaget; «Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og
utviklingsplan.»
«I høst ble dere bedt om å komme med innspill om hva dere så for dere bør kjennetegne
framtidas barnehage og skole i Ringebu kommune. Som vi sa den gang, er veldig mye styrt av
lovverk og nasjonale styringsdokument (eks rammeplan for barnehagen og læreplan for
skolen), men det er et handlingsrom – og det er det «Barnehage og skole på veg mot 2013.
Kvalitets- og utviklingsplan» skal handle om.
Det er nå utarbeidet et planforslag. Det bygger på eksisterende planverk, nasjonale
styringsdokument, faglige vurderinger og innspill fra ulike grupper (foreldre, ansatte, elever,
ungdomsråd).
Planen skal være overordnet – det er kommunestyrets styringsdokument til barnehage og
skole. Dette er illustrert i figuren side 7 i planforslaget. De tre fokusområdene i
handlingsdelen ble vedtatt i Levekårsutvalget 04.12.18. Hvordan barnehagene og skolene
skal arbeide for å nå målsettinger og suksessfaktorer skal konkretiseres i barnehagenes og
skolenes egne planer.
Dere inviteres med dette til å uttale dere om planforslaget. Samlet uttalelse fra de ulike råd,
utvalg og ansattgrupper sendes Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune innen 12.04.2019.»
Fau sin uttale;
•
•

Vi mener det er et godt planforslag.
Fau mener likevel at vårt foreldreansvaret må komme tydeligere fram i planen. Er det
mulig å få med i f.eks innledningen at dette er en plan fra barnehage og skole, men at
vi foreldre/foresatte er de viktigste rollemodellene i barnets liv? Barnehage og skole

må jobbe med å få oss foreldre mer på banen/økt medvirkning. Både i
barnehageloven og skoleloven vises det til hjemmet;
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2005-06-17-64
«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører
mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og
forankring.» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
•
•

Vi er glade for at punktet «legge til rette for barn, unge og foreldrenes medvirkning»
er med under mål for kommende 12-årsperiode.
Kan foreldreansvaret på en eller annen måte også komme fram under
suksessfaktorene for å oppnå målene til de tre utvalgte fokusområdene?

Evt;
1. Fau får overlevert perm, med tips og gjennomføring av vitnemålsutdeling/avslutning
for 10.trinn. Dette er en arbeidsoppgave Fau representantene for 8. trinn og 9. trinn
har ansvar for å organisere. Fau har et ønske om at innholdet i denne permen
etterhvert digitaliseres. Dette støttes av rektor, som tar ansvar for hvordan dette kan
gjøres på best mulig måte.
2. Fau ønsker at det blir laget et årshjul over ulike arbeidsoppgaver de ulike
klassetrinnene/fau har ansvar for i løpet av tre år. (Foreldremøter, Imsdalen, World
cup kiosk, vitnemålsutdeling/avslutning, 10. klasseavslutning ol)
3. Rektor orienterte kort om at kommunen har satt i gang et arbeid for å se på bl. a.
intern samhandling og det ser ut til at Office 365 vil bli innført for alle
tjenesteområder. Det vil bl.a. bety at dagens intranett vil bli byttet ut med en av
løsningene som Office 365 tilbyr. Skolene har idag allerede Office 365.

Neste møte; 24.april; kl. 16.30. (Oppsatt møte 08.mai går ut)
Noen saker til neste møte;
•
•

Behandle spørsmål til brukerrådene
Legge planer til vitnemålsutdeling/avslutning for 10.trinn

