REFERAT #02V20

FAU Kirkevoll barne- og ungdomsskole

Referat fra møte i FAU – Kirkevoll Skole

Onsdag 5. februar 2020 - kl.19.00-21.00 – Kvarten
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av innkalling og saksliste, samt innspill til eventuelt
Godkjenning av referat fra 08.01.20
Orientering fra leder
Innspill: bort med skjermtid i spisepausen!
Innspill: at FAU tar offisielt standpunkt ifht «mobilvett» (SoMe*, app-bruk, osv)
Skole/ hjem-gruppen orienterer ang Kvalitetsoppfølgingsmøtet
Prosjektgruppen orienterer ang prosess rundt overtakelse av Natteravn-drift
Eventuelt
Status fra Arbeidsgruppene (vedr planlagte prosjekter, fremdrift, oa)
Arbeid i gruppene

1)
2)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Referat fra møtet 08.01.20 ble godkjent

3)

Orientering fra Leder

> Ang referat fra Elevrådsmøte for 5-7. trinn 22.02.20
30/1 ble referat fra det 4. elevrådsmøtet (5-7. trinn), avholdt 22.01.20, videresendt til alle
FAUs representanter. Alle arbeidsgruppene oppfordres til ikke bare å lese dem, men å aktivt bruke
disse referatene til inspirasjon og idéer til arbeid fremover.
Referatet tok også opp behovet for nyinnkjøp av klasseballer, og stilte seg spørsmålet om det var
aktuelt for FAU å støtte et slikt innkjøp. FAU-leder orienterte om at økonomigruppen stiller seg
positivt til dette, og at de kommer til å svare positivt på denne henvendelsen (beløp rundt kr. 3.000).
> Ang status på gruppenes tidligere aksjonspunkter
Leder minnet gruppene på at de siden oppstart i høst har hatt ulike aksjonspunkter på seg
(f.eks maile rektor med spørsmål om noe), og oppfordret alle til å gå gjennom disse for å sjekke hva
som evnt trenger oppfølging. Bruk gjerne tidligere referater som «sjekkliste».
> Ang «mobilvett»/ SoMe-kjøreregler: epost til Nygårdslien skole
Leder har kontaktet Nygårdslien skole og fått kontaktinformasjon til FAU-leder der.
Avdelingsleder ved skolen, Kent Træen, var omtalt i BT i desember ifbm at han gikk ut med tydelig
føringer/ anbefalinger på bruk av app’er, å overholde aldersgrenser, osv. FAU-leder har spurt om
deres erfaringer, hvordan de jobber, og hvordan de kommuniserer ut til foreldre/ foresatte.
> Psst ang 17.mai-programmet
Leder informerte kort om at FAU hvert år mottar søknad om- og tildeler støtte på kr 2.500 fra
17. mai-komitéen.
I fjor fikk FAU en helside i 17. mai-programmet, og fikk levert et flott manus i tide til trykk, til tross for
at FAU ikke var forberedt på dette (helsiden ble vist til representantene og legges ved referatet).
FAU tar ikke annonseplass som en selvfølge, men representantene ble bedt om å ha muligheten litt i
bakhodet, og gjerne tenke gjennom alternativer til hvordan vi kunne fylle en slik helside, dersom
muligheten skulle dukke opp igjen ved senere anledning.
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4)

Innspill: bort med skjermtid i spisepausen!
FAU har fått henvendelse fra foresatte, en via epost direkte til FAU, og flere kommentarer+
likes på saken som ligger på FAU sin FB-side ang skjermtid mens barna spiser skolematen
Bort med skjermfri spisetid!
Det er sterkt ønsket at barna ikke ser på skjerm av noe slag mens de spiser, verken «lærings»programmer (Newton, Supernytt, …) eller rene underholdnings-programmer (Verdens beste SFO, …).
Barna blir så oppslukt at de glemmer å spise og ofte kommer matpakka hjem igjen med kun to bit av
skive, for eksempel. Den sosiale delen forsvinner, samt at barna «trenes opp» til å alltid ha noe å se
på mens de spiser.
FAU er enig i at dette er en uønsket tendens, og ser fordelen med å minimere skjermtid under
spisetid. FAU snakket rundt ulike aspekter, bla om denne problemstillingen kan være er mest aktuell
på de lavere trinnene (1e – 4e), om barna (alle) FÅR de tildelte 20 spise-minuttene i sin helhet, - og
om det er pålagt at 10 min av spisetid skal brukes til læring, og om 20 minutter generelt er nok til for
en 3.klassing (om det er nok for 10e, så er det ikke nok for alle). Lesing er absolutt å foretrekke, men
det er like bra å bare sitte og spise maten sin.
Det er mange foreldre som ønsker skjermen bort, og det er kommet inn henvendelse via epost, samt
at innlegg på FB-siden har fått kommentarer+likes.
FAU vil jobbe videre med denne saken når spørsmål under er besvart.
Aksjonspunkter: Temagruppen mailer skolen ang følgende:
1) er det en bevisst tanke bak skjermtiden (opplæring, … evnt annet)?
2) hva er fastsatt tid? 20 minutter?
3) er det (lov)bestemt at noe av denne spisetid skal brukes til læring?

5)

Innspill: at FAU tar offisielt standpunkt ifht «mobilvett» (SoMe, app-bruk, ... osv)
FAU har fått følgende henvendelse fra foresatte ang «Mobilvett»:
Har en sak som skulle vært luftet igjen, vi var så vidt innom dette om FAU skulle ha en offisiell mening
ifht nettvett. På mitt klassetrinn har vi diskutert det, og ønsket er helt klart at FAU gjerne kan ha det
som egen sak utad.
FAU ser behovet for- og har et sterkt ønske om å jobbe med «Mobilvett hos foreldre». Dette er høyaktuelt og potensielt veldig problematisk.
Forrige uke sendte rektor ut mail til foreldre på 4-7. trinn der hun ber om at alle foreldre går gjennom
barnas mobil og sletter appen YOLO dersom den ligger inn på tlf. Hun forklarer også hva YOLO er og
hvordan den fungerer (det er i bunn og grunn en mobbe-app, der man kan sende anonyme
meldinger). Dette brevet blir publisert på FAU sin FB-side. Se også vedlegg.
Tema/ Ungdom-gruppen jobber allerede med denne tematikken (bl.a. skal det avholdes ny Temakveld), og vil holde i denne tråden videre. Mail videresendes til Tema/ Ungdom-gruppen så snart vi
får svar fra FAU v/ Nygårdslien (ref orientering fra leder under pkt 3).
Skole /hjem har også snakket litt om det, og luftet muligheten for å ha dette som et tema på
foreldremøtene.
Det ble uttrykt ønske fra FAU generelt om å jobbe med å øke bevisstheten rundt denne
problematikken hos alle foreldre/foresatte, og man vil utover våren se på hvordan vi kan nå frem så
tidlig som mulig (1.trinns-foreldremøter) til så mange som mulig (allmøter? Presentasjon på alle
foreldremøter?).
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6)

Skole/ hjem-gruppen orienterer om Kvalitetsoppfølgingsmøtet

Resultat av Brukerundersøkelsen 2019
Sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing: 70
> 1 poeng opp fra 2018, men 1 poeng lavere enn snittet i Bg komm.
Foreldrenes kommunikasjon og medvirkning: 69
> 3 poeng opp fra 2018 (på flere av spm som handler om dette), men 1 poeng lavere enn Bg komm.
Resultat Elevundersøkelsen 2019
7. Trinn:
Trivsel: stabilt på
4,3
Motivasjon: stabilt
3,8
Støtte hjemmefra:
4,2 (nedgang fra 2016 4,6)
Mobbing:
færre enn 4 elever i 2018/19 (i 2017-18 var det 16,2%)
10. Trinn:
Trivsel:
Motivasjon:
Støtte hjemmefra:
Mobbing:

4 (nedgang fra 4,4. Det har vært en positiv trend frem til 2017/18)
3,5, (nedgang fra positiv trend
4,1 (variasjon øvrige år mellom 3,8 - 4,3)
12,2 %

Honnør til SFO - særlig 3. og 4. klasse.

Forslag til tiltak
for 1) bedre samarbeid skole/ hjem
og 2) bedre skolemiljø:
Bedre samarbeid Skole/hjem
•
Øke kompetansen på skolen på hvordan bruke foreldre som en ressurs i saker der elever har
utfordringer både faglig og sosialt (samarbeidsmøter)
•
Involvere foreldre raskt i saker der det er mobbing og utestenging
•
Ønsker jevnlig informasjon (f.eks brev fra rektor / på skolens FB-sider) fra skolen om:
•
Hvilke satsinger har skolen mtp skolemiljø?
•
Hvordan jobber skolen med språkbruk - respekt
•
For at foreldre skal kunne bidra positivt mtp skolemiljø trenger vi jevnlig, konkret
informasjon om skole-/klassemiljøet - hva rører seg på godt og vondt?
•
Ønsker faste punkter i “Fredagsmailen” om både positive og utfordrende saker i
klassemiljøet. Og ev sensitive tema som foreldre bør vite om ta vært tematisert i
klassen.
•
Innføring i læringsplattform - (f.eks felleskveld for foreldre)
•
Hvordan hjelpe barnet ditt med matematikk?
•
At lærerne av og til sender ved en bra artikkel (læringsressurs) som omhandler tema som
elevene jobber om (som har en aktualitet) - som gjør at samtalen hjemme kan følge opp tema
på skolen.
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Bedre skolemiljø
•
Ekstra voksne ute i friminuttene (ref elevrådets innspill)
•
Kreative tiltak som fremmer stolthet til skolen (f.eks utsmykking av vegger i uværskur og
undergangen, utenfor/nedenfor gamle gymsal)
•
Hvordan få elevene til å bli stolte av skolen sin?
•
Belysning ved gamle sykkelcross
•
Mer av type kanonball-turnering
•
Jobbe med skoleidentitet. Hvem er vi som skole - hva kjennetegner oss? Som elever? Verdier?

Etter orienteringen gikk diskusjonen fritt og FAU tenkte høyt rundt det å skape TILHØRIGHET,
IDENTITET og FELLESSKAP. Det er mange muligheter, og FAU vil bruke innspillene her som
utgangspunkt til videre arbeid.
Det ble også påpekt at det fokuseres mye på ute-tiden, mens det som skjer i klasserommet ikke får
like mye oppmerksomhet. Det er tidvis mye uro og uønsket adferd i timene også, - lærerne skulle
kanskje kunne vært strengere?
7)

Prosjektgruppen orienterer om prosessen rundt overtakelse av Natteravnene i Fana
Det ble orientert kort om status og organisering rundt Natteravnene i dag. Det er en veldig
uformell organisasjon, som ikke er registrert som egen forening, og konto opprettes- og disponeres
av kasserer.
Tryg krever at det velges et styre og at det avholdes Årsmøte 1 gang i året, innen utgangen av mars.
Prosjektgruppen anbefaler en modell lik den Natteravnene Rådal har; som en «støtteforening», der
styrets medlemmer «bare er støttemedlemmer».
Det er en utfordring å finne kandidater til styret, men prosjektgruppen og nåværende Natteravnstyre vil samarbeide om rekruttering. Monica Botnen sender ut mail til alle Natteravn-medlemmer,
samt at prosjekt-gruppen utarbeider en tekst / annonsetekst som skal legges ut på FAU sin FB-side,
og som kan sendes ut til alle foreldre via skolen.
FAU er opptatt av at det innledende arbeidet er grundig og gjennomtenkt, og at man ikke forhaster
seg, slik at Natteravnene (i Fana) sin fremtid sikres. Styret som velges bør ha et sterkt engasjement
og helst en vilje til å sitte lenger enn en minimumstid (2 år?). Prosjektgruppen ser for seg at Styret vil
organiseres som en arbeidsgruppe underlagt FAU.
8)

Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

9)

Status fra Arbeidsgruppene

Bygg/ ute
Har sendt mail til rektor ifbm mulige prosjekter, men har ikke fått svar enda. Man har også
tatt kontakt med entreprenør ang asfaltering av vei «ved elven», men aktuell aktør hadde ikke
kapasitet. Gruppen purrer Rektor (kan sette Ola T. Kulid på kopi), og hører også med skolen om å
kontakte kommunen ang strøing av veien «ved elven».
•
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•

Skole/ hjem
Har jobbet med kvalitetsoppfølgingsmøtet (se eget punkt).

Aktivitet
Grunnet dårlig vær, samt at det ikke er tilgjengelig ungdomsheiskort/ kveldskort er
«Skibussen» lagt på is. Det jobbes videre med Skoledisco som avholdes i siste halvdel av februar.
•

Tema/ Ungdom
Jobber videre med neste Temakveld. Grunnet stor interesse vil de høre med skolen om å
bruke den store gymsalen. Jobber også videre med «mobilvett», og vil ha dialog med Nygårdslien
FAU (bl.a.) for idé-myldring og erfaringsutveksling for å øke foreldres bevissthet rundt dette.
I etterkant av Skoleballet er det kommet frem at billettpris (kr. 200) er uforholdsmessig høy
(andre steder koster skoleballet kr 50), og det ble fremstilt ønske om at FAU i stedet for å utbetale
beløp som tilbakebetales ved overskudd, gir beløpet i sin helhet som ren støtte.
Her må arbeidsgruppen avklare nærmere hvordan dette løses i praksis. Det er Elevrådet som er
arrangør. Hvordan setter de opp- og overholder budsjettet? Er det andre steder man også kan spare
inn på utgiftene, så billetten ikke må være så dyr?
•

• Økonomi
Er i gang med brev til Mohn; det gjenstår finpuss, samt oppdatering av prosjektbeskrivelsen. Regner
med å få sendt brev innen utgangen av mars.
Det er ordnet med lapping av fotballbanene (via Idrettsservice). Det skal snart sendes ny søknad om
støtte til ettermiddagsaktiviteter (utlysning og frist er ikke lagt ut enda). Representantene
oppfordres til å sende inn innspill til aktiviteter vi kan søke støtte til.
•

10)

SU/SMU *
Har ikke hatt møte siden sist. Neste SU-møte er 19. februar

Arbeid i gruppene

Møtet ble avsluttet 21:15 - Neste møte er onsdag 4. mars
Til stede:
Forfall meldt:

19 av 27
7 av 27

Referent: Katrine Stavnes
Vedlegg:
Fremmøteprotokoll
«YOLO-brevet»
Utdrag fra fjorårets 17-mai-program: FAUs helsides «annonse».
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