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Referat fra skolehjemsamarbeidsmøte
1) FAU møtte elevrådet 1. april: Temaer elevrådet er opptatt av:
•

Lillefri
-

•

Mer tilgang til gymsalen
-

•

Muligheten til å kunne bruke gymsalen i storefri.
Åpner for klatring
Mer fotball, håndball etc inn i AKS.
Skolen ser på muligheten for at 5.og 6. kan bruke salen på fredager.

mer leker i storefri og bedre regler for utlån
-

•
•

Elevene har meldt at de trenger en ekstra pause. Oppleves som urettferdig at det er
ulik praksis rundt lillefri. Stor jobb å endre til fast lillefri. Må drøftes i MBU. Blitt
diskutert i plangruppa tre ganger i løpet av våren. Det har blitt utarbeidet felles
retningslinjer for fysisk avbrekk/aktivitetspauser. Alle har en pause kl 10, de som har
en lang dag skal ha en på ettermiddagen også.
Det er en forpliktelse at lærerne skal aktivisere elevene.
Retningslinjene skal evalueres nærmere sommerferien.
Elevrådet må jobbe med retningslinjene.
Kiet snakket med Chalak om SMU-innkalling.

Therese (ny sosiallærer) vil ha ansvar for elevrådet og evt kjøpe inn mer utstyr/leker.
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-

Skolen er klar over at det er en del dårlig språkbruk rundt om på skolen. Fra skolestart
er det ønskelig med en kickoff ang språkbruk. Ofte mer i klasser hvor elevene er
utrygge på hverandre.

2) Overgang barnehage - skole
- Det er mye ressurser på 1.trinn
- Tisser og smører bæsj rundt.
- de voksne må få gode rutiner for dobesøk.
- foreldre mener det er for lite informasjon, og lekens betydning.
- Samarbeider med Ammerudlia og Ammerudenga barnehage. Fadderordning.
- Et ønske å ha et møte mellom foreldre og en ekstern som kan fortelle litt om forskjellene på
skolen og hvordan man leker, lærer osv i skolen kontra barnehagen.
3) Evaluering av nettbrett og digitaliseringen av undervisningen dette året.
- Ledelsen, ML-teamledere og IKT-ansvarlig har hatt to møter med ATEA (Elisabeth Palmgren) for
å lage en plan for hvordan vi skal forankre dette i personalet. Planleggingsdagene til høsten er
fylt med dette.
- På informasjonsmøtet til høsten skal man kunne få svar på de fleste spørsmål.
- Elever kan ha avtale om å ha Ipaden liggende på skolen.
- Venter på filter fra høyere hold
- Det vil bli sendt ut en questback før sommerferien der foresatte kan komme med
tilbakemeldinger.
- Læringsbrettet skal brukes hensiktsmessig. Det er et verktøy ikke et underholdningsverktøy.
Etter questback bør skolen, sammen med fau komme frem til hvordan veien blir videre.
- Viktig med oppfølging av nettvettskurset fra i høst.
- Fau er bekymret for tiden etter skolen- ikke i selve skoletiden.

