REFERAT #04V20

FAU Kirkevoll barne- og ungdomsskole

Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole

Onsdag 3. juni 2020 - kl.19.00-21.00 – Fanaknotten
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.
8.

Godkjenning av innkalling og saksliste, samt innspill til eventuelt
Ang referat fra 04.03.20
Ang inneværende og neste år
Ang støtte til 17.mai-komitéen
Innspill: Skilting ifht trafikk på skoleplassen
Innspill: skolens ansvar ifht skolemiljø
Rektor informerer om status Covid-19 og elevtall/klasser osv neste år
Eventuelt
Status fra gruppene

1)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Det ble meldt inn to saker til eventuelt

2)

Ang referat fra mars-møtet 04.03.20
Leder orienterte om tilbakemeldinger fra skolen på punkt fra SU/SMU*-representant (i marsreferatet). Etter diskusjon internt og med rektor ble det vedtatt å korte ned punktet og heller henvise
til referat fra SU/SMU- møtet. FAU tar vare på den detaljerte versjonen til internt bruk for videre
arbeid.
Redigert referat sendes ut til representantene, til formelt gjennomsyn, med kort frist, slik at marsreferatet kan publiseres så snart som mulig.
3)

Orientering fra leder: ang inneværende og neste år
Vi er kommet til veis ende i et skoleår med en begrenset og amputert vårpart, overstyrt av
pandemien vi alle har levd- og lever i.
Ikke bare ble all aktivitet og samlinger stoppet fra 12. mars, men april- og mai-møtene måtte avlyses,
og tilnærmet alle årets arrangement ble kansellert. Dette har gjort til at det beklageligvis ble planlagt
og gjennomført heller lite fra FAU sin side.
På grunn av dette håper leder at fleste mulig ønsker og kan stille som representant igjen
neste skoleår. Dette ville gjort det veldig lett å starte «rett på» og komme i gang igjen, og ta igjen
«det tapte». (Det står for øvrig i vedtektene at representantene velges for 2 år av gangen, men dette
gjennomføres sjeldent i praksis).
Leder ber om at hver arbeidsgruppe tar ansvar og ser til at dersom INGEN i arbeids-gruppen
skal fortsette til høsten, så stiller én fra gruppen opp på høstens første FAU-møte for å sikre en god
overlevering av pågående arbeid, rutiner osv.
4)

Fra Økonomigruppen: ang støtte til 17.mai-komitéen
FAU støtter årlig 17.mai-komitéen med kr. 2.500. I år, pga pandemien, ble det en veldig
annerledes 17.mai, der komitéen måtte snu seg rundt og lage en alternativ feiring.
Den alternative feiringen innebar både flere kostnader OG sterkt reduserte inntekter (f.eks. ble det
ikke solgt 17.mai-program eller annonseplass her).
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Samtidig har FAU måtte avlyse nesten alle årets arrangement pga pandemien, og som en følge av
færre kostnader, innehar FAU midler til gode nå ved skoleårets slutt.
På grunnlag av det foreslo økonomigruppen å øke årets støtte fra kr 2.500 til kr 10.000, noe som ble
vedtatt av FAU. I tillegg har FAU en konto kalt «17.mai» som nok er en etterlatenskap fra før 17.maiforeningen ble en egen forening, med egen konto. Her lå det kr. 6.787, -. Disse er også overført og
«17.mai-kontoen» hos FAU er nå avsluttet.
17.mai-komiteen ønsker for øvrig å gi noe av overføringen til Fana musikklag, som bidro sterkt til at
årets 17.mai BLE en 17.mai, også har merket på inntektsbortfall i mai.
Beløpet er overført og ble formelt overlevert 9/5. Som ledd i å få mer fokus på FAU og andre
foreninger, arbeidet for nærmiljø, samt andre gode krefter, var Fanaposten invitert med på «sjekkoverlevering», for å formidle det glade budskap.
5)

Innspill: Skilting ifht trafikk på skoleplassen
Det er et gjentagende problem at ungdommer kjører motorsykkel/moped på skoleplassen,
samt voksne som kjører barna sine helt til døren når de skal på trening i gymsalen, eller parkerer
utenfor gymsalen når de selv skal på trening. Dette er ikke heldig, da det ofte er barn som leker på
skolens område utenom skoletid.
Det er mottatt forslag om at skoleplassen skal være fri for trafikk hele døgnet, og ikke bare i perioden
kl.07 - 15 (som dagens skilt sier).
FAU ønsker at skolens område skal være et trygt lekeområde, også etter skoletid, og foreslår et skilt
med ordlyd «Innkjøring forbudt for motorkjøretøy. Kun etter avtale med skolen». Innspill er
videresendt rektor, men sendes på nytt sammen med forslag til ordlyd.
6)

Innspill: skolens ansvar ifht skolemiljø
Ved flere anledninger opplever foreldre/ foresatte at skolen ikke tar sine lovfestede plikter
rundt mistrivsel og mobbing på tilstrekkelig alvor, at skolen bryter samtlige av punktene rundt
informasjonsplikten og heller bagatelliserer hendelser som berører både enkelt- og en gruppe elever.
Man har bedt FAU om å sette søkelys på hvordan skolen tilrettelegger for det som kan forventes ut fra
en faglig standard, tilgjengelig kunnskap og regelverket: at dette blir fulgt og praktisert av de som
jobber på skolen.
FAU diskuterte temaet nøye. Det var representanter som kjente seg veldig igjen i problematikken, og
det var representanter som ikke kjente seg igjen i det hele tatt. Det ble fortalt om en klasse som slet
voldsomt med slike utfordringer, men som klarte å løse problemet ved at foreldre/ foresatte
engasjerte seg og jobbet sammen med skolen (for eksempel ved å sette opp regler for å bedre
klassemiljøet).
Dog var det til utbredt enighet om at informasjonsflyten fra skolen må bli bedre og at mange prosesser
mister litt «vinningen på grunn av spinningen», da det oppleves at målet forsvinner ut av syne i
papirarbeid og protokoller.
FAU behandler ikke enkeltsaker, men mener at skolen MÅ bli flinkere til å informere foreldre/foresatte/ de som berøres av episoder. Uten informasjon og åpen dialog blir foreldre satt på sidelinjen,
og litt paralysert.
FAU sitt inntrykk er at rutinene rundt kommunikasjon og informasjonsflyt avhenger av- og varierer
med den enkelte ansatte. Det må bli bedre. Her kan FAU jobbe sette seg ned med skolen til høsten, og
jobbe sammen om forbedringspotensialet.
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7)

Rektor informerer om status Covid-19 og elevtall/klasser osv neste år
FAU inviterte rektor til å informere om COVID-19/ Korona og status for klasser/elever
kommende skoleår.
> COVID-19/ Korona
1-4e trinn har hatt «samme oppsett» siden da startet opp igjen. De hadde en rolig tid, da det ikke
var skoleklokke (elevene hadde friminutt til ulike tider).
Dette ble mer utfordrende da 5-7e trinn kom tilbake.
Skolen har holdt 1 meter mellom elevene i klasserommene, men for 7e og 10e trinn har man måtte
hatt pulter på gangene, med åpne dører, for å få plass til alle
Alle har vært veldig glade for å komme tilbake «til normalen» igjen. -selv om det fremdeles er
restriksjoner på uteområdet.
Fremover:
5-7e får vanlig timeplan igjen (1-4e har hatt det allerede)
8-10e får tilnærmet vanlig timeplan igjen. De vil ikke få språkfag eller valgfag på tvers av klassene.
Dette fordi kohortene ikke skal blandes.
Standpunkt-karakter blir satt den 5/6.
Det blir ingen vanlig vitnemålsutdeling for 10e, men skolen ser på å få en slags seremoni rundt det
likevel. Man prøver det samme for 7e (som starter på ungdomstrinnet).
Det er dessverre ikke mulig å leie lokaler på skolen til avslutning el.a.
Når det gjelder Besøksdag for de som skal begynne i 1e og 8e, vil man ikke kunne avvikle dette så lenge
smitteverntiltakene er i kraft. Men skolen vil likevel avholde et slags besøk.
De kommende 8e-klassingene vil få et møte som avholdes ute, der alle får presentere seg, og der man
snakker om neste år.
For 1e-klassingene som skal starte til høsten vil «besøket» avholdes på kvelden, og hvor hver klasse/
gruppe kommer hver sin kveld. De vil få hilse på læreren sin og se klasserommet.
Alt med god avstand.
> Skoleåret 2020/2021
1. trinn får 2 klasser til høsten. Det blir totalt 595 elever i 2020/21, men selv om skolens kapasitet er
600 er det likevel en utfordring med tanke på rom-kapasitet og fordeling av fag/ timer.
Mange på 7e trinn fortsetter her i 8e (ungdomstrinnet). Det er minimalt med elever som kommer fra
Krokeide.
Det kommer inn 2 nye lærere. Tre slutter: 1 har «permisjonsår»/ ny jobb og 2 pensjonerer seg.
Ang kjønnsfordeling: av ca 60 lærere på Kirkevoll er 12 menn. FAU skulle gjerne sett at andelen menn
ved Kirkevoll økte.
8)

Eventuelt
Det ble meldt to saker til eventuelt:

 Ang hjemmearbeid som krever bruk av verktøy hjemme: etter perioden med hjemmeskole
fortsatte det å komme hjemmelekser for småskolen der det er nødvendig ned PC /internett. Dette gjør
det vanskelig for noen å levere oppgavene, da ikke alle nødvendigvis har tilgang til PC/ internett. Det
blir også særlig en utfordring i husstander med flere barn.
Dog opplevde representantene dette ulikt, der noen hadde fått alternativ (å skrive oppgaven i skriveboken, i stedet for å levere på Google classroom el. l).
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Rektor svarer at i utgangspunktet skal det ikke være slik, at det kanskje var hovedsakelig
under hjemmeskolen, og at det skal være alternativer for de som ikke har pc elev evnt internetttilgang, hjemme. Skolen skal ta det med seg.
FAU mener at det ikke bør være et krav, og at det bør tilbys alternative arbeids/svarmåter så
langt det lar seg gjøre. FAU ber også om at sendes ut en påminnelse/ informasjon om dette til alle
lærere.
 GLADMELDING fra Temagruppen!
De har mottatt pengegave pålydende kr.56.000 fra Sparebanken Vest, etter å ha søkt med
arbeidstittel «Helsesista» (!)
Midlene er øremerket «foredrag for skoleelever i Fana», og Temagruppen har spennende planer for
kommende skoleår. Vi er kjempeglade for mulighetene innen forebyggende arbeid som denne støtten
åpner for, og FAU gleder seg masse til å se hva Temagruppen har på lur �
Det meldte seg også et pop-up-spørsmål:
 FAU ble, etter prat rundt skolemiljø under punkt 6, litt i stuss på hva Olweus er og om dette
praktiseres på skolen. Da rektor kom, kl. 20:00, fikk vi svar: det er et «(anti)mobbe-program» som går
på at det jobbes med saker/aktiviteter/ samtaler eller annet som berører temaet for elevene, 1 time i
uken. – for øvrig uten at det uttales tydelig at det er en «Olweus-time».
Men de siste årene har skolen vært med i «Læringsmiljøprosjektet» også, som berører samme felter,
og man har gjort en kombinasjon av disse to, 1 time i uken, i stedet. På denne måten kommer det
heller ikke så tydelig frem at det «er Olweus». Men det er der.
9)

Status fra Arbeidsgruppene
FAU er per juni 2020 fordelt på følgende arbeidsgrupper:
> Skole/ Hjem
> Aktivitet
> Tema/ Ungdom
> Bygg/ Uteområde
> Natteravn (ikke enda formelt innlemmet)
> Økonomi
> SMU/ SU

Pga tidsbruk, labert oppmøte og det faktum at det er årets siste møte, ble det ikke tatt en formell
gjennomgang av gruppenes pågående arbeid.
Men økonomigruppen informerte kort om status på «volleyball-banen», som de har jobbet med i
samarbeid med Bygg/ Uteområdet-gruppen. Det er i etterkant mottatt tilbud, og man lander og
avklarer innen kort tid en endelig avgjørelse her.
Målet er å ha banen ferdig «opprustet» før fellesferien setter inn for fullt.
Møtet ble avsluttet kl. 21:05
Til stede:
kun 12 av 27
Forfall meldt:

4 av 27

Referent: Katrine Stavnes, leder.
FAU-leder takker for året som har vært, for innsatsen og engasjementet til både representanter og
vara-, mye godt arbeid og drivkraft! – og håper å se flest mulig av dere igjen neste år.
Riktig god – trygg og solidarisk- sommer!
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