REFERAT #03V20

FAU Kirkevoll barne- og ungdomsskole

Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole
Onsdag 4. mars 2020 - kl.19.00-21.00 – Kvarten

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og saksliste, samt innspill til eventuelt
Godkjenning av referat fra 05.02.20
Orientering fra Prosjektgruppen vedr overtakelse av Natteravn-drift
Orientering fra leder: Barnevaktens rapport «Skjermet barndom»
Innspill: Ungdomsklubb?
Eventuelt
Status fra Arbeidsgruppene: aktiviteter og tidligere aksjonspunkter
Arbeid i gruppene

1)
2)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat fra møtet 05.02.20 ble godkjent

3)

Orientering fra Prosjektgruppen vedr status overtakelse av Natteravn-drift
Natteravnene hadde årsmøte 3. mars og vedtok formelt å overføre driften til FAU.
Økonomien er OK, og drift er oversiktlig og «rett frem». Tryg gir god støtte, både økonomisk (kr
3.000 p.a.) og i form av foredrag og utstyr.
Det viser seg at Natteravnene i Rådalslien har en helt annen organisasjonsform (omfatter flere skoler
og med obligatorisk deltakelse for alle foreldre), så det er ikke hensiktsmessig å få tips fra dem.
Da Natteravnene frem til nå ikke har vært registeret som egen forening/ foretak, vil FAU opprette en
ny arbeidsgruppe: «Natteravn». Denne gruppen vil løpe litt på utsiden av FAU og vil ikke være
underlagt de årlige utskiftningene som FAU undergår.
Tre av deltakerne fra prosjektgruppen stiller til styret her; og vil sikre fortløpende drift av
Natteravnene i Fana: Fredrik Nøss, Eirik Holm og Bjørn Hartveit.
De blir formelt innsatt på ekstraordinært årsmøte som avholdes 1. april. De vil inneha vervene frem
til de ønsker å trekke seg, med ansvar for å finne erstattere og på den måten ivareta driften videre.
De vil fokusere på rekruttering utover våren (vaktlisten for våren er allerede klar til å sendes ut).
4)

Orientering fra leder: «Skjermet barndom»
Rapport tilgjengelig på https://www.barnevakten.no/skjermet-barndom
Tallene viser mye av det samme som FAU tenker. Flertallet av foreldre synes man skal overholde 13års-grensene, og etterlyser føringer/ retningslinjer eller noen felles regler man kan henvise til
(aldersgrensen er kilde til konflikt i hjemmet, viser også rapporten).
Leder mener det er et tydelig behov – og ønske- blant foreldre om å ha retningslinjer for å ha et felles
ståsted i forhold til aldersgrenser og begrensninger i bruk av SoMe (sosiale medier) og FAU bør ikke
kvi seg for å ta et standpunkt.
5)

Innspill: Ungdomsklubb/ aktivitetsklubb på kvelden
FAU ser helt klart behovet for å gi barna et sted å gå til, et alternativ til å «vandre gatelangs»
eller henge på Lagunen/ McDonalds. Skolen er en «spøkelsesby» på ettermiddag/ kveldstid, og det
sammenfaller med FAUs målsetning om å skape et mer levende nærmiljø, å se på hvordan man kan
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skape mer «liv» i området. Det er også viktig å tilby et treff-punkt her ute, for å prøve å påvirke
«henge-mønsteret»: kanskje vil ikke ungdommen innarbeide seg vane med å reise ned til Lagunen,
men heller henge på U-klubben, dersom det er den de er vant til å gå på.
Zinken ungdomsklubb (hver fredag, for 8.-10.trinn) som åpnet i januar, er blitt en stor suksess, og er
til stor inspirasjon. FAUs leder var på oppstartsmøtet i desember, da ZINKEN bare var en tanke. Der
stilte flere skoler og flere FAU, nærbutikken (Rema 1000), politi, Bjarg IL, Fana IL og Røde kors. Ut fra
dette møtet ble det dannet en arbeidsgruppe, som fikk til det som Zinken er i dag. Engasjementet er
stort og realiseringen godt gjennomtenkt. Bl.a. er det unge frivillige fra Røde Kors som stiller som
«voksne»/ vakter på fredagskveldene.
Det er usikkert hvor mange som er der hver fredag, og FAU lurer på hvor mange fra Kirkevoll som er
der. Leder kontakter Zinken og hører hva de vet.
I første omgang gjelder det å finne lokale. FAU lette etter lokaler i fjor, og så bl.a. på den restaurerte
«løen» over veien fra Stend og Fana ungdomshus, samt var i dialog med skolen om de kjente til noe.
Det dukket ikke opp noen reelle alternativer da.
Det kan ligge muligheter i at Bjarg IL skal bygge ny hall på Stavollen (?), samt at bygging ‘her ute’ av
en «Fysak»-hall muligens er under planlegging: begge disse prosjektene kan tilby mulig lokalitet til en
ungdomsklubb, og FAU bør i så henseende gå i dialog med aktuelle parter.
Et alternativ til u-klubb er å lage aktivitets- eller temakvelder» der voksne er til stede og for
eks. spiller fotball.
FAU ser slike forslag som viktige særskilt i lys av tilbakemeldingene fra Elevrådene etter
elevundersøkelsen, der det kommer frem at de ønsker seg mer fellesaktiviteter utenom skolen, for å
bedre samhold og minske mobbing. Se mer under punkt 7 / status fra SU/ SMU-gruppen (møte 19/2).
Temagruppen meldte seg til å se nærmere på mulighetene. Det var u-klubb på Kirkevoll før i tiden; i
første etasje på gamleskolen, og Tema-gruppen kontakter de som drev den da, for innspill.

6)

Eventuelt
Det ble meldt tre saker til eventuelt:

 Spørsmål om mer detaljert rutine fra skolen ifbm håndtering av Korona-smitte.
Det ble etterlyst mer detaljert beskrivelse av hvordan skolen vil håndtere det dersom en elev viser seg
å være smittet av Korona.
Det ble henvist til informasjonen som skolen sendte ut 3/3. Der lå det ved et skriv fra Bergen
Kommune, som skriver at de følger råd fra nasjonale myndigheter, som er å holde skoler/ barnehager
åpne. Utover dét blir det ikke tatt større grep på det nåværende tidspunkt.
 Forslag om å avholde Disco for småtrinnene
FAU vil gjerne arrangere disco for Småtrinnet. Saken ble ikke tildelt til en gruppe, men vil følges opp.
 I artikkel i BT forrige uke var en liste over skolebygg som har mistet helsegodkjenningen.
I 2013 var deler av Kirkevoll skoles bygningsmasse ikke godkjent. Det er bl.a. funnet mugg i dusjene.
Hva er Kirkevolls status i dag? Leder kontakter skole for avklaring.
Et vesentlig poeng her er at dersom skolen mister denne godkjenningen er kommunen pliktig til å ta
grep. Kan det i så henseende være positivt at Kirkevoll mister helsegodkjenningen?
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7)

Status fra Arbeidsgruppene

Skole/Hjem
Venter på tilbakemelding på spørsmål om skjerm i spisetiden, som skal være sendt skolen etter
forrige møte. Purrer på tilbakemelding.
Fredags-mailen til en av klassene, før helgen, informerte om at de har innført skjermfri spising. FAU
synes det er positivt, men lurer på om dette er én lærers initiativ, eller om skolen har innført nye
rutiner.
Forelder fra 2.trinn opplyste om at elevene der har 30 minutter spisetid som er «hellig», og at de
etter det har 15 minutter «fritid» (til å spise videre, eller leke eller gå ut).
Vi ser at det er ulike praksiser her, - og ønsker mer enn noen gang nærmere avklaring fra skolen.
Tema/Ungdom
Har hatt dialog med Politiet og inngått fantastisk avtale om at de vil komme og holde foredrag hver
høst. Gruppen vil gjøre foredraget åpent for alle, og skal høre med skolen om kapasitet i den store
gymsalen.
De vurderer også andre foredragsholdere, som for eks Helsesista (som kanskje kunne holdt foredrag
for elevene, likeså gjerne som foreldrene), - og ser flere elementer som f eks kost.
Natteravnene/ -Tryg kan kanskje være aktuelle å samarbeide med?
Gruppen har også utarbeidet et forslag til retningslinjer som FAU kan stille seg bak og
formidle ut til alle foreldre.
Forslaget sendes ut til gjennomsyn sammen med referatet, og ber om tilbakemeldinger innen neste
møte i april, før endelig avstemming (på april-møtet).
Aktivitet
Disco: dato er satt til 19. mars.
Bygg/Uteområde
Har fått svar på sin første epost til skolen vedr utbedring av uteområder, som kort oppsummert er at
det ikke er midler til å gjennomføre noe på det nåværende tidspunkt.
Det graves nå utenfor «det grå bygget»; man vet ikke hva som er planen her; sender mail til
kommunen for å høre.
Innspill til Øko-gruppen: Skolens område eies av kommunen. Er det sikkert at FAU får lov til å
installere apparater her uten å søke om tillatelse først? Leder sjekker opp.
Ang oppgradering av grusbanen: Søfteland har en ny multibane, som ble kjempefin. Kan jo kontaktes
for å høre hvor midlene kom fra.
Dugnad avholdes 6. mai.
Økonomi
Er snart klar til å sende søknad om støtte (til oppgradering av uteområdet) til Trond Mohn.
Prosjektbeskrivelsen må oppdateres med nye bilder (av nye lokasjoner) og pris, der det trengs.
Eksempelvis må entreprenør hentes inn for å få ny pris på klatrepyramiden (som nå flyttes til skogen,
da BMX-banen kom foran skolen).
Følger opp kommunens Søknadsportal (https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#calls/open) for
å søke om «Tilskudd til ettermiddagsaktiviteter/ nærmiljøpakke» så snar den lyses ut. FAU søker årlig
om en 25.000 – 30.000.
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SU/SMU (Skole- og miljøutvalget)
Det var møte 19. februar, der hovedfokus var gjennomgang av elevundersøkelsen:
1)
2)

Tilbakemelding fra elevundersøkelsene (sendt til FAU og lagt ut på FB)
Tilbakemelding fra elevrådene på barne- og ungdomstrinn ang
- Friminutt
- Klassemiljø
- Nettvett

Det vises til referatet fra SU/SMU-møtet for mer detaljert tilbakemelding fra elevrådet.
Referatene fra disse møtene publiseres her
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/kirkevoll-skole/rad-og-utvalg/referatfra-su-moter
3)
Skoleruten 2020/21
Planleggingsdag flyttes fra 05.03.21 (uke 9) fredag i vinterferien til 23.12.20 / lille julaften.
4)

Skolens økonomi/ budsjett

Underskudd
Skolen går i år med underskudd på 1,4 millioner:
> vikariat (både innkalling av ringevikarer på dagsbasis og vikariat på lang sikt ved sykmelding)
> investeringer i Chromebook, oppussing, innkjøp møbler (skolepulter/stoler), solskjerming av 3
klasserom, hærverk *, mm
> Jubileumsforestillingen 2019 gikk med underskudd og skolen har dekket flere kostnader enn
opprinnelig avtalt.
FAU har per i dag gjenstående kr. 70.000 av avsatte Revy-midler. Skolen foretrekker at FAU i stedet for å
bidra til å dekke inn underskuddet fra forestillingen, øremerker disse midlene til å oppgradere
sandvolleyball-banen under vårens dugnad.
* OBS: Skolene må fra nå av dekke hærverk selv
Neste SU/ SMU-møte avholdes 27.04.20 kl.16:00-18:00

8)

Arbeid i gruppene

Møtet ble avsluttet kl. 21:05 - Neste FAU-møte er onsdag 1. april
Til stede:
Forfall meldt:

19 av 27
6 av 27

Referent: Katrine Stavnes
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