Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole

Onsdag 8. januar 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 04.12.19
Vedr avstemming i Årsmøtet rundt FAUs overtakelse av Natteravn-drift
Fra elevrådet: FAU har mottatt referatene fra deres to møter i høst
Innspill: trygghet i Friminuttene
Eventuelt
Status fra Arbeidsgruppene (vedr planlagte prosjekter, fremdrift, oa)
Arbeid i gruppene

1)
2)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat fra møtet 04.12.19 ble godkjent

3)

Vedr avstemming i Årsmøtet ang FAUs overtakelse av Natteravn-driften

Overgangen blir behandlet som et lite prosjekt og det trengs en egen prosjektgruppe som kan gå
gjennom Natteravn-oppsettet og presentere en prosedyre med informasjon og fremgangsmåte til
hvordan overtakelse (og en avstemming i FAU) skal skje.
Prosjektgruppen skal også finne kandidater som vil stille til valg som styreleder/nestleder/styremedlemmer, til Natteravnenes Årsmøtet (avholdes 01.04.20).
Det vil opprettes en egen, fast arbeidsgruppe som skal ha fast ansvar for Natteravnene, og som
minimum består av leder/styreleder/styremedlemmer.
Følgende meldte seg til prosjektgruppen:
Mette Træland (2B)
Fredrik Nøss (5C)
Eirik Holm (6B)
Bjørn Hartveit (8A)
Kontaktinfo sendes ut til alle FAU-representantene i etterkant av møtet.
4)

Fra Elevrådet: FAU har mottatt referat fra deres to møter i høst

Til orientering og inspirasjon. Mange gode idéer og innspill som FAU kan ha som utgangspunkt. En
del punkter er saker som FAU allerede jobber med.
Elevråds-referatene ble delt ut til arbeidsgruppene og sendes ut sammen med referatet her.
5)

Innspill (2 stk): trygghet i friminuttene

FAU har fått følgende henvendelse fra foresatt ang voksne ute i friminutt:
- Hvor mange voksne er det ute i friminuttene?
- Vet barna hvor de voksne befinner seg (er de lett tilgjengelige)?
Det uttrykkes ønske om å få flere voksne ute med barna, til å følge opp/ passe på de som trenger det,
forebygge mobbing/utestengelse osv.
FAU anbefaler at forholdene tilrettelegges for et optimalt psykososialt miljø i friminuttene.

FAU har fått følgende henvendelse fra foresatt ang voksne ute før det ringer inn til første time:
«Hver dag når vi leverer står alle de små 1 -3.klassene alene der til det ringer inn (mellom 08 og
8:15).
Mange elever i denne alderen er utrygge og etter min mening så bør det være minimum 2 voksne til
stede under halvtaket til lærerne kommer. Dette hadde gjort det tryggere for de aller minste barna.
Av og til står det barn og er lei seg før det ringer inn. Dersom det hadde vært voksne i nærheten,
hadde de kunnet snakke med barna og gjort de trygge i situasjonen til læreren kommer.»
FAU anbefaler at det antall voksne som er nødvendig for at barna skal føle seg trygge, er til stede ute
før det ringer inn til første time.
Skole/hjem-gruppen ber skolen om avklaring på
a) hva skolen gjorde av forbedring etter tilbakemelding fra elevene i høst (..vår?)
b) hvordan det gjøres nå: hvor mange voksne er ute i friminutt og før det ringer inn til første time
c) hva skolen vil gjøre for forbedringer som etter spurt over
d) høre med SFO hvor langt deres «myndighetsområde» strekker seg
6) Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt
7) Status fra Arbeidsgruppene
•

Skole/Hjem
Utover fortløpende kontakt med skolen ifbm ulike saker, jobber videre med Kvalitetoppfølgingsmøtet*. Plan/ rapport som skal vurderes (i Kvalitetsoppfølgingsmøtet) sendes ut
til FAU-representantene innen 2-3 uker, og vi ber representantene lese gjennom denne til
neste møte (5/2), da denne vil gjennomgås i fellesskap da. (Dette er en fleksibel plan som
hele tiden evalueres og endres. Skolen ønsker seg gjerne innspill til endringer eller tillegg i
planen.)

* Hva er Kvalitetsoppfølgingsmøtet?
I Kvalitetsoppfølgingsmøtet møtes elever, foresatte, ansatte, ledere og representanter for skoleeier
(=kommunen) for å drøfte skolens arbeid med læringsmiljø, læring og skolens behov for videre
utvikling.
Representanter fra elevråd, FAU, SFO-ansatte, lærere og PPS deltar sammen med områdeleder,
ledelsen og rådgivere fra Fagavdeling barnehage og skole.
Temaet i kvalitetsoppfølgingsmøtet er skolemiljø, læring og utviklingsarbeid, og man undersøker
skolens ståsted og arbeid opp mot standardene Læringskompetanse for fremtiden og Standard for
sosial kompetanse og skolemiljø.
Skolens resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver, trivselsundersøkelser, elevundersøkelsen
og brukerundersøkelsen danner, sammen med skolens planverk og fortellinger fra elever, foresatte og
skolen, grunnlaget for analysen av skolens ståsted og avklaring av skolens videre utviklingsbehov.

8)

•

Aktivitetsgruppen
Har pt 3 løpende prosjekter de jobber med: «Skibuss-kvelder» til Eikedalen, Disko-kveld (6-7.
trinn) og Natursti (4. trinn). Datoer er satt for disko’en (februar) og natursti avholdes vanligvis
på sen-våren.
Skibuss: det jobbes nå med å avklare kostnad, logistikk osv, for å avklare om prosjektet skal
kjøres i gang. Er også i dialog med økonomigruppen ang mulighetene for at buss-leien dekkes
av FAU, slik at elevene kun betaler for Kveldskortet, og evnt utstyr.

•

Tema
Skoleballet: nesten helt àjour med vaktbehovet (Fredag: 8-9. trinn. Lørdag: 10. trinn)
Veldig positivt at det ikke behøvdes å purre i år! (i fjor måtte det purres 5-6 ganger)
Send melding til Monika (934 11 888) hvis du vil melde deg som vakt.
Jobber videre med tema-kvelder; neste planlagte tema er Nettvett.

•

Bygg/ ute-gruppen
Hadde befaring på uteområdet.
Er i dialog med skolen hva de se for seg ifht dugnaden i mai, bl.a. også utviding av
sykkelparkering
Ang vei/ tilkomst til sykkelparkering/ bak kirken. Bedt om avklaring på hva som trengs for å
utbedre veien.
Dugnad blir 6.mai. Husk at skolen fikser pølser/saft/kaffe, så FAU trenger ikke kjøpe inn
dette.

•

Økonomi
Aktivitetsrapport/regnskap for mottatt støtte fra Bergen Kommune er skrevet og sendt inn
før årsskiftet (se vedlegg).
Ny søknad til kommunen må utarbeides på februar-møtet og sendes inn. Søknadsfrist er
Gruppen jobber videre mot målet om å oppgradere uteområdet. De vil jobbe med å utforme
brev til Mohn og justere «prosjektbeskrivelsen» (brukt i søknader i fjor). Gruppen kommer til
å møtes før neste FAU-møte for å skrive/drodle i «fred og ro».

•

SU/SMU
Har ikke hatt møte siden sist. Neste SU-møte er i februar

Arbeid i gruppene

Møtet ble avsluttet 20:50. Neste møte er onsdag 5. februar
Referent: Katrine Stavnes

