Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole
onsdag 9.januar 2019, kl.19.00-21.00, Rom 16
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste til FAU-møte (innspill til Eventuelt)
2. Godkjenning av referat fra FAU-møtet 05.12.18
3. Orientering fra gruppene
4. Eventuelt
5. Arbeid i gruppene

1. Innkalling ble godkjent
2. Referat fra forrige FAU-møte ble godkjent
3. Orientering fra gruppene:
Økonomi: Gruppen har sendt søknad om støtte til Fana Spb. Skal søke flere midler, bl.a. hos Spb Vest
(frist 15.april). Lager prosjektplan til denne siste, da Gruppen har store planer om oppgradering av
lekeapparater og uteområdet generelt. Spb Vest har mye å dele ut i år (opp mot 300 mill), men sliter
med å finne gode prosjekter, så her er det gode muligheter til å realisere mye. Alle grupper
oppfordres til å «legge hodet i bløt».
Aktivitet: Pågående arbeid med planlegging av skole-disko. Dato: 21. februar (6e og 7e trinn).
Gymsal er ok, innkjøp gjenstår. Gruppen vil snart be foreldre fra aktuelle trinn om hjelp der det
trengs. Dette formidles via skolen (epost).
Innspill: det kan være lurt hvis hver gruppe som jobber med årlige aktiviteter lager en «how to do»liste, som beskriver hva/ hvor/ hvor mye, slik at nye FAUere lett kan orientere seg og vite hvor de skal
henvende seg og hva de trenger for å gjennomføre de ulike arrangement (som for eksempel at
henvendelse til foreldre videreformidles/-sendes av skolen). En slik «smørbrødliste» kan ligge
tilgjengelig «for alle» på FAU sin G-disk.
Tema/Ungdom: Skoledisko (18. og 19. januar). Trenger fremdeles flere vakter. Det har vært lite
respons fra foreldre.
Dersom noen FAU’ere ønsker å melde seg kan maile Monica Botnen: monica.botnen@anticimex.no
Bygg og uteområde: Gruppen gjennomførte befaring (5/12) rundt på skolen for å se på ulike saker og
prioritere hva de skal i gang med. Noe ble krysset av sjekklisten, men noe gjenstår.
Ang 17.mai-fane: FAU mottok mail fra 17.mai-komitéen v/ Anne Hovland. Denne er videresendt til
hele arbeidsgruppen, så de kan ta det videre, direkte.
Forestilling
Mye begynner å falle på plass, men det gjenstår praktiske detaljer som skal avklares, som for
eksempel billettsystem. Gruppen ber om innspill til sponsorer, gjerne lokale aktører.
Innspill til sponsorer eller annet kan sendes til Siren Vatshelle: sirenv2@gmail.com
Gruppen, som består av 3 FAU’ere, vil etter hvert trenge hjelp fra grupper som har kapasitet. Dette
vil de ta opp når det nærmer seg.
4. Eventuelt:
v/ Rektor Kari Eng: Økende hærverk og innbrudd
Skolen har det siste ½-1 året sett en markant økning i hærverk-aktiviteter og innbrudd, da særlig på
kveldstid/ helg.
Eksempelvis ruteknusing/ innbrudd, ramponering av dører/ låser for å komme inn, ødeleggelse av
elektrisk opplegg, forsøk på brannstiftelse, svimerker, hakekors-merker, …

I desember var rute «under hukket» inn til gamle gymsal knust, dør åpnet, og volleyballnett var satt
opp/ brukt, samt at det var blitt stekt pizza på kjøkkenet her.
Man opplever ikke at hærverk/innbrudd utføres av skolens elever, men «våre» går gjerne inn i bygget
når det er «knust åpning inn».
På dagtid – av «våre» - opplever man at vasker på wc ødelegges, det sparkes/slås hull i (gips-)vegger
og graffiti på speil på wc. Dette gjelder ikke i så stor grad de minste trinnene, selv om det til tider kan
være bra griset til inne på deres wc, også …
I følge ordensreglementet er hærverk forbudt og grovt hærverk kan anmeldes. Tiltak som skal eller
kan brukes varierer av alvorlighetsgrad, eksempelvis skriftlig advarsel, nedsatt ordenskarakter, pålegg
om selv å rette opp påført skade, økonomisk skade-erstatning, «bekymringssamtale» med politiet
eller politianmeldelse.
Skolen søker litt etter hvilke metoder som kan være mest virkningsfulle. Man ønsker at den
ansvarlige skal få sin straff, men samtidig vil man unngå et «straffe-regime».
v/ Rektor Kari Eng: Snapchat og SoMe
Sosiale medier og i særdeleshet bruk av Snapchat er en kilde til uønskede aktiviteter. For eksempel å
sende lettkledde bilder av seg selv («dick pics») og å avtale møte for en «masse-slåsskamp» som kan
filmes og legges ut på Snapchat.
Trenden er vanskelig å få kontroll på, men man vet at det foregår. Hva kan man gjøre for å mer
innsyn i slike aktiviteter, og prøve å stoppe/minimere dem?
FAUs innspill til Rektor:
> FAU stiller seg positiv til at hærverk og lignende aktivitet får konsekvenser. Man vil gi signal om at
dette ikke aksepteres, både for den som utfører handlingen og som en signal-effekt.
Det er også en langsiktig læring å gi her; både for barnet personlig og for barnet fremtidige rolle i
samfunnet: barna må lærer å følge lover og regler, og innrette seg etter de normer, forventninger og
på-/forbud som gjelder alle.
> At Rektor informerer om hærverk-problemstilling i sin informasjons-mail. Å bruke bilder, være grafisk
og tydelig, slik at foreldre ser omfanget. Ved å involvere foreldre ønsker man å skape ansvarsfølelse og
tilstedeværelse fra så tidlig (elev-) alder som mulig, noe som kan bidra til bremse utviklingen.
> At Skolen eller FAU inviterer til årlig «allmøte» med Rektor og politi, der foreldre informeres om den
gjeldende ungdomskultur, opplyses om trender og tendenser.
Eksempelvis: trender som «dick-pics» og slåsskamp-date’r.
Hvis foreldre fra tidlig (elev-) alder får innblikk i- og status på ungdomskulturen vil man kunne få bedre
forutsetning til å se/ kjenne igjen, forstå og prøve å begrense utviklingen.
> Rektor ble spurt om Skolens Alarmsystem. Både tyveri- og brannalarm-systemene er gamle. Skole
står på liste over oppgradering her.
For øvrig er Skolens brannsystem ikke optimalt. Det er totalt 9 bygg, og ikke alle er knyttet sammen.
Dvs at brannalarmen i for eksempel «Paviljongen» / «Brakken» (nybygget ved Kvarten) kan ringe uten
at administrasjonsbygget får det med seg. Skolens brannalarm er heller ikke knyttet til Brannvesenet
eller annen sentral som registrerer utløst alarm.
5. Gruppearbeid
FAU delte seg for arbeid gruppevis kl.19:50.
___
Neste FAU-møte blir onsdag 6. februar
Referent: Katrine Stavnes

