ÅRSMELDING FAU SÆDALEN SKOLE
SKOLEÅRET 2019/20
Generelt om FAU
FAU er foreldrenes og elevenes representanter ved skolen som skal jobbe for en best mulig faglig og
sosial skolehverdag. Vi jobber både gjennom formelle møter og ordinære prosesser, men er også
interessert i å hjelpe flest mulig av dere med saker som angår dere og deres barn. Ta gjerne kontakt
dersom dere lurer på noe om skole, klassemiljø, trafikksikring osv. Referatene fra alle FAU-møtene
skal gjøres tilgjengelige på skolens nettsider.
FAU velger inn 2 representanter fra hvert trinn og man blir valgt inn for 2 år annethvert år. Det vil si
at i 1.trinn velges en repr for ett år og en for to år, slik at man har overlapping fra år til år. Vi består av
14 representanter. De blir igjen delt inn i grupper som skal jobbe aktivt med saker som angår kvalitet
i skolen, SFO, sosialt miljø, trafikk og nærmiljø.

Her er representantene for skoleåret 2019/20:

Trinn

Navn

Email

Ansvar

1.

2 år Live Skeievik
1 år Merete Strandenes
2 år Andreas Bye Tøsdal
1 år Camilla Spjelkavik
2 år Aina Holevik
1 år Norunn Langmoen
Astri-Iren Helgesen
1 år Henriette Weaver
2 år Birte Engelsen
Elise Rolstad
2 år Eirik K. Johnsen
1 år Bente S. Leversen
1 år Ørjan Haakonsen
1 år Arnhild Fjose

liveskeievik@gmail.com
merete.strandenes@gmail.com
andreastosdal@gmail.com
camillaspjelkavik@gmail.com
aholevik@hotmail.com
norunn.langmoen@gmail.com
astri.helgesen@gmail.com
helorentz@hotmail.com
birte.e.engelsen@gmail.com
eliserolstad@gmail.com
eirik.k.johnsen@gmail.com
benlel@online.no
orjan.haakonsen@gmail.com
arnhild.fjose@gmail.com

Refleksvestaksjon, sosial gruppe
Kvalitetsgruppen
Kvalitetsgruppen
Kvalitetsgruppen
Nærmiljøgruppen
Nærmiljøgruppen
Nærmiljøgruppen
TV-aksjon, Sosial gruppe
Nestleder
Sosial gruppe
Skidag 6.trinn, Kvalitetsgruppem
Leder
Økonomiansvarlig
Natteravnsansvarlig,
Nærmiljøgruppen

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Møter i FAU
FAU har i perioden september 2019 – juni 2020 hatt 4 møter. Ett møte har vært avlyst på grunn av
pandemisituasjonen mars 2020. Det har vært noe varierende fremmøte av FAUs medlemmer.
Møtene har vært holdt i Sosialt rom på Sædalen skole, ett møte har vært avholdt på Google Meet.

● Nærmiljøgruppen. Har fokus på trafikk og nærmiljø. Arbeider med å sikre barnas skolevei
og oppfølging av utbygging i skolens nærområder.

● SFO-gruppen har hatt fokus på samarbeid om kvalitet i SFO og ble i år innlemmet i
Kvalitetsgruppen.
● Kvalitetsgruppen har fokus på faglig og sosial kvalitet i skolen
● Sosialgruppen har fokus på at barn skal føle seg trygge og synlige, og har ansvar for
foreldrekvelden.
Gruppene har møttes utenom felles FAU-møter ved behov.

Møter i SU
Leder og nestleder i FAU har sittet i SU (samarbeidsutvalg) og SMU (skolemiljøutvalg). Ved
avgjørelser som skal tas i SMU, har foreldrene doble stemmer, men det har imidlertid ikke vært saker
som skulle stemmes over i SMU dette skoleåret.
Det har vært avholdt ett SU-møte i løpet av skoleåret. Dette skyldes sannsynligvis at vi har hatt tre
rektorer dette året, samt pandemi. SU er en møteplass der skole, kommune, elever og foreldre er
representert. Det er en god arena for å drøfte ønsker og behov for alle parter.
Noen av sakene som er tatt opp i SU/SMU i år:
-

Forbedring av uteområdet på skolen
Oversvømmelse Andedammen/sikring av området
Leseaksjon
Uteskoleprosjekt for noen elever
Neste års skolerute

Nærmiljø
Det har over flere år vært jobbet med en flomsikring av Andedammen, samt sikring av skoleveien ved
flom. Det har vært Statens vegvesen som har hovedansvaret ved flom tidligere år, dette ble endret
ved nyttår da fylkeskommunen overtok ansvaret.
Ny reguleringsplan: Har vært arbeidet med i flere år. I tillegg arbeider idrettslaget med plan for
idrettsanlegget/uteområdet mellom andedammen og skolen. Gruppen har vært i dialog med leder
for idrettslaget og gitt sine innspill og støtte til planen. Dette er også sendt saksbehandler for
reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal opp til 2.gangs behandling på neste bystyremøte.
Mobildekning: Skolen skal få/har fått antenne på taket for egen dekning inne på skolen. Usikker om
dette er tilkoblet nå.

Natteravner
I januar 2016 startet FAU opp Natteravnsgruppe tilknyttet de nasjonale Natteravnene, organisert av
Tryg. Dette arbeidet har fortsatt de påfølgende årene. Foreldre på 7. trinn har ansvar for å gå runder i
Sædalen på fredagskvelden: Rundt skolen der fritidsklubben “Freeride” er åpen, opp i
Gårdsbarnehagen, forbi andedammen, rundt Sædalen barnehage og til butikken. Dette er et
forebyggende tiltak, spesielt de kveldene barne- og ungdomsklubben “Freeride” er åpen, i en tid der
det er rask tilvekst av ungdommer i Sædalen. Det er ønskelig å vise at voksne er tilstede og følger
med, samtidig som natteravnene kan ta pulsen på hva som rører seg på fredagskveldene.

7. trinn har gjort en god innsats også dette skoleåret. Det har tidligere vært meldt om at det enkelte
kvelder samles ungdom ved skolen og butikken, dette har ikke vært et problem i år. Vårhalvåret har
blitt forkortet i år, pga korona. I år har Arnhild Fjose, repr. fra 7. trinn i FAU, vært natteravnsansvarlig.
Takk til alle som har natteravnet!

TV–aksjonen
FAU ved Sædalen skole er ansvarlig for gjennomføringen av TV-aksjonen (oktober) i Sædalen og
Nattland. I 2019 gikk de innsamlede midlene til CARE og deres arbeid for kvinners rettigheter og for å
fremme økonomisk frihet og rett til å bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Prosjekter i
land som Mali, Rwanda, Myanmar, Den demokratiske republikken Congo, Niger, Afganistan, Burundi,
Jordan og Palestina. Det ble tilsammen i Norge samlet inn over 240 millioner kroner.

Foreldrekveld
Høsten 2019 var nettvett hos barn og unge et tema. Det ble delt ut noen informasjonsbrosjyrer laget
av medietilsynet. 5 trinn hadde informasjonsmøte om mobilbruk og nettvett fra politiet og det ble
arrangert foreldrekveld for foreldre ved alle trinn med foredrag fra Barnevakten.
Vi minner om at det er mulig å komme med tips, innspill og ønsker for tema på neste års
foreldrekveld. Forslag sendes FAU: fau.saedalenskole@gmail.com.

Kvalitetssikring
FAU har gått gjennom resultatene fra nasjonal prøve i regning, lesing og engelsk. Resultatene viser en
positiv trend i lesing og engelsk, og en svært positiv utvikling i regning. Vi har gitt tilbakemelding til
skolen om dette og etterspurt hvordan de har jobbet for å få disse resultatene.
FAU er spent på olweusundersøkelsen for 2020, da undersøkelsen for 2019 ikke kunne leses grunnet
få besvarelser.
Det har ikke vært gjennomført spesifikke kvalitetssikringstiltak der FAU har hatt ansvar dette
skoleåret.
Leder i FAU deltok på Kvalitetsmøte i mars. Der var fordypningstema mobbing på sosiale medier.

17.mai
Årets 17.mai-arrangement ble dessverre avlyst pga pandemien. I fjor har FAU investert i fryseboks,
serveringsbrett og flagg som kan benyttes ved senere 17.mai-arrangement. De fleste filene fra
tidligere 17.mai-arrangement, er nå lagret på Google disc`en til FAU, til hjelp for fremtidige
arrangementer. Det er vedtatt i FAU at ansvaret for 17.mai neste år overføres til 4.trinn, slik at dette
trinnet får opparbeidet seg klassekasse til arrangement og avslutningsfest i 7.trinn.

Skidag for 6. trinn
I samarbeid med Sædalen skole arrangerte FAU skidag for 6. trinn i januar 2020. Det var gjort et godt
forarbeid i 2018 og 2019 med innhenting av tilbud fra flere skianlegg, og FAU ønsket også i år og gå
for tilbudet fra Voss Resort. Fra og med i år var det reise med gondolbanen opp til skisenteret. FAU
betalte skikort for elever, og skolen betalte buss for elever og lærere. Skidagen var en suksess og vi
satser på skidag for 6. trinn også i 2021.

Refleksvestaksjonen
Refleksvestaksjonen har i mange år vært et tiltak for å motivere elever til bruk av refleksvest.
Aksjonen har premiert to trinn med pizza to ganger i året. Pizza har vært bestilt fra Pizzabakeren på
Landås, og Dominos pizza, der vi nå har opprettet konto. Kostnaden ved refleksvestaksjonen har vært
vurdert opp mot inntekter FAU har, i tillegg til andre satsningsområder for FAU. Refleksvestaksjonen
startet opp uken etter høstferien og ble avsluttet til vinterferien. Pga pandemien valgte et av
trinnene annen premie enn pizza.

Brosjyre til hjemmene
FAU laget i 2016/17 informasjonsbrosjyre til foreldrene på skolen. Brosjyren inneholder informasjon
om FAU, klassekontakter og enkelte andre sentrale punkter ift det å være foreldre på Sædalen skole.
Denne brosjyren ble ved oppstart sendt til alle skolens foreldre per mail. I juni 2020 er denne
oppdatert og klar for neste skoleår.

Økonomi-Regnskap
FAU Sædalen skole hadde ved oppstart av skoleåret 2019/2020 innestående kr 77.640 (driftskonto) +
kr 40.000 (sparekonto). Ved skoleårets slutt er saldo kr 48.332 + kr 40.295 = kr 88.627. I tillegg står
det kr 3.624 på kontoen til natteravnene. FAU har dette året ingen direkte inntekter pga korona
pandemien. Tidligere år har 17. mai-arrangementet ved skolen vært viktigste inntektskilde. Utgiftene
har vært på ca. kr 34.000, og har bestått av førstehjelpskurs for 7. trinn, skidag for 6. trinn,
foreldrekveld (Barnevakten) og innkjøp av premier (pizza) til refleksvestaksjonen. Eget regnskap for
FAU har vært ført i hele perioden. FAU har i tillegg søkt og fått kr 11.500 fra Sparebanken Vest
(øremerket førstehjelpskurs) og kr 4.341 fra Hordaland Fylkeskommune til trafikksikringstiltak
(refleksvestaksjon). Vi har også søkt og fått tildelt kr 5.000 fra Vestland Fylkeskommune til
refleksvestaksjonen som ble gjennomført etter jul. Disse pengene er ennå ikke utbetalt. Det er også
søkt kr 20.000 hos Sparebanken Vest for neste års førstehjelpskurs.
Tre trinn (barn født 2009, 2010 og 2011) har klassekonto som underkonto under FAU, der de
oppbevarer overskuddet fra 17.mai til de skal bruke dette. Disse pengene disponeres ikke av FAU,
men er ment å være en trygg oppbevaring av trinnenes 17.mai-inntekt. Det føres regnskap for disse
kontoene i tilknytning til FAU sitt eget regnskap.

Førstehjelpskurs
For andre år på rad arrangerte FAU førstehjelpskurs for 7 trinn. I år ble opplegget lagt i skoletiden og
var for elever og lærere ved trinnet. I forkant underviste lærere i relevant anatomi og fysiologi. Røde
kors holdt så deres grunnkurs i førstehjelp på en temadag på skolen for 7.trinn i januar 2020.
Evalueringene fra begge år har vist veldig positive tilbakemeldinger. FAU har derfor ønsket å få dette
til å bli et obligatorisk arrangement/ tradisjon. Ettersom kursene fra Røde kors har vist seg å være
kostbare for FAU og ettersom de har vist lite velvilje til å tilpasse opplegget etter ønsker basert på
tilbakemeldinger fra kursdeltagere de to årene for 7. trinn ( særlig mht mer praktiske øvelser) jobbes
det med å etablere en lokal faggruppe. Denne kan komme med et spesiallaget tilbud om
førstehjelpskurs for 7 trinn. Gruppen skal samles høsten 2020 og vil komme med et tilbud til FAU for
en eventuell gjennomføring av prosjektet våren 2021.

Sædalen, 21.9.2020
Bente Soltvedt Leversen

