(U) Offentlig
FAU Kirkevoll barne- og ungdomsskole

REFERAT #01H21

Referat fra møte i FAU v/ Kirkevoll skole
onsdag 6. oktober 2021, kl.19.00-21.00, Kvarten

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, innspill til Eventuelt
2. Velkommen! Presentasjon av representantene og FAU
3. Valg av FAU-leder, -nestleder og -sekretær
4. Årsmøte (se egen innkalling) | Kl.19:15-19:30
5. Rektor presenteres og orienterer
6. Orientering om arbeid/ metode/ arbeidsgruppene - og evnt innspill/ diskusjon
7. Gjennomgang gamle og nye saker /innspill fra foreldre
8. Valg av trafikkskole til trafikkurset for 10. trinn
9. Eventuelt
10. Inndeling i Arbeidsgrupper
11. Arbeid i gruppene: bli kjent, brain storming, legge datoer for året

Referat
1.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen innspill til eventuelt.

2.
Leder Katrine Stavnes ønsket velkommen, FAU-representantene presenterte seg, deretter gikk leder gjennom
hva FAU jobber med og hvordan, ved å gå gjennom §3 i vedtektene, FAUs overordnete mål, samt Årshjulet. Det ble
fremhevet at arbeidsutvalgets oppgave ikke er å behandle personalsaker og saker som angår enkeltpersoner.
Det ble også påpekt at representantene som nå utgjør FAU alltid kan gjøre endringer på tingene. Ingenting skal bestå bare
fordi "det alltid har vært sånn".
Vedtektene ligger tilgjengelig under «Filer»-fanen på FAUs Facebook-side
FAUs overordnete mål
•
Skape eierskap og tilhørighet til Skolen både hos hver enkelt elev OG i nærmiljø
•
Styrke bånd mellom skole og barn/ foreldre og bygge opp fellesskapsfølelse
•
Øke bevisstheten hos foreldrene rundt FAU, arbeidet FAU gjør og mulighetene som ligger her
•
Jobbe med og mot Skole og Skoleeier (Bergen Kommune) i saker som angår skole/elever og skole/hjem
Hvordan kan FAU jobbe mot disse målene?
•
Gjøre skolen og skoleområdet til et foretrukket møtested
•
Aktiviteter med/ for elevene (klassevis, trinnvis, annet..?)
•
Aktiviteter med/ for foreldrene
Hvordan FAU jobber:
•
Det føres referat fra alle møtene, og det er på denne måten FAU svarer på mottatte henvendelser.
Referatene sendes til skolen, som legger de ut på Skolens web, samt at kontaktlærer sender det ut med påfølgende
fredagsmail. FAU linker til skolens web på sin FB-gruppe.
Alle representantene ble oppfordret til å dele disse linkene/ referatene på sine respektive klasse-FB-sider.
•
Spørsmål/ innspill sendes via epost, Facebook-gruppen eller respektive FAU-representant
•
Spørsmål som angår Skolen videresender vi til Rektor (som svarer enten skriftlig ved oppmøte på FAU-møte)
•
Sakene tas først opp i fellesskap, og vurderes der. Hvis FAU bestemmer seg for å jobbe videre med saken,
tildeles den en gruppe.
•
FAU jobber gruppevis: hver gruppe jobber autonomt og med utøvende mandat og deler status/
fremdrift med FAU på hvert møte. Større avgjørelser stemmes det over i fellesskap.
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Hvordan FAU jobber med Skolen/ Rektor
•
Rektor Henning Ettrup står på kopi på innkallingene
•
Noen ganger sender Rektor informasjon til FAU, som videreformidles på møte
•
Noen ganger ber FAU om svar, avklaring eller orientering, og svar videreformidles på møte
•
Rektor kommer mer enn gjerne på møtene for å orienterer/ svare på henvendelser, direkte
•
Arbeidsgruppene tar direkte kontakt med rektor ela v skolen dersom det er behov for det
•
FAU er alltid velkommen til dialog, enten på kontoret, via epost eller på FAU-møter
Årshjulet p.t.

Skoledisco 6-7. trinn

Skoleball 8-10. trinn

Temakveld for foreldre (varierende tema)

Natursti (4. trinn)

Dugnad

Søke om midler og kjøre prosjekter for nye lekeapparater, nye lekeområder

Trafikalt grunnkurs

Sende søknad om støtte til aktiviteter hos Bergen Kommune (våren)

Sende rapport for bruk av mottatt støtte til Bergen Kommune (høsten/ desember)

3.

Valg av ny leder, nestleder og sekretær i Foreldrerådets ArbeidsUtvalg.
Følgende representanter ble innstilt og valgt ved akklamasjon:
Leder:
Nestleder:
Sekretær
4.

Katrine Stavnes
Anne Marie G. Utne
Hilde Veland Børve

– representant 5C
– representant 8C
– representant 4C

Årsmøte
Avholdt 19:15 – 19:30. Se egen protokoll

5.

Rektor presenteres og orienterer
Rektor Henning Ettrup presenterte seg og orienterte litt om inneværende år og mottatte saker.
Han overtok etter Kari Eng i mars. Han er 48 år gammel, bor på Søreide og har 22 år i bergensskolen bak seg.
Elever og lærerstab
Skolen har i år 600 elever (kapasitet: 600 elever), tidligere har elevtallet vært høyere. Det er pt 88 ansatte hvorav 54
lærere (Årsverk: 64 ansatte/ 46 lærere).
To avdelingsledere har sluttet, 1 på mellom- og 1 på u.-trinn. Mellomtrinns-avdleder er erstattet internt, men man har
ikke enda funnet en fullgod erstatter for u.-trinn, og for å ikke velge «første og beste- vil u.-trinn gå uten dedikert
avdelingsleder dette skoleåret. Prosessen gjenopptas mot skoleårets slutt, med det mål å sikre en godt kvalifisert,
langsiktig ansettelse.
Ang innmeldte/ pågående saker
Rektor tilbakemeldte i noen saker som FAU hadde bedt om avklaring rundt. Etter neste møte, og ettersom gruppene
kommer i gang med arbeidet, vil det komme ytterlige tilbakemeldinger (der det blir forespurt ).
Rektor trakk først frem to ting:
> Han viste til at skolen og skoledriften må forholde seg til skoleeier – Bergen kommune. Ingenting kan endres eller
igangsettes uten at skoleeier er involvert og har gitt tillatelse.
> Han trakk også frem Skolebruksplanen* (se her for høringsutkastet til Skolebruksplan 2021-2030), som er styrende for
hvordan skolebygg og uteområder blir formet. Det er ikke gitt en konkret dato, men det tas løst sikte på at skolen i
2025/26 blir endret til å kun å være barneskole.
Da blir gammel bygningsmasse fjernet og skolebygg og uteområde tilpasset; spisset mot barne- og mellomtrinn.

* Skolebruksplanen= handler om hvordan skolebygg og uteområder blir utformet
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Elever på ungdomstrinnet vil bli flyttet til Rådalslien ungdomsskole (dette vil ikke bli en realitet før den nye
ungdomsskolen på Søreide er ferdigstilt. Her venter vi på første spadetak).
Sakene under må ses i lys av overnevnte to punkter.
1) Ang varelevering/ kjøring på skoleplass i skoletid
2) Ang bommen inn til skoleplass
3) Ang bom inn til p-plass (så kun lærere kan kjøre inn)
4) Ang sykkelskur på nedre plass
5) Ang nødutgang i matsalen (SFO)
Rektor hadde møte med byggforvalter (fra kommunens etat for Bygg og Eiendom) i uke 40, hvor de sammen så på hva
angår punkt 1-4.
1&2)

Ang varelevering/ kjøring på skoleplass i skoletid og bommen inn til skoleplass
Skolen deler de innkomne betraktninger, men det foreligger foreløpig ingen konkrete tanker om hvordan man
kan få løst dette på en god måte.
Ved varelevering (skolemelk, mat, rekvisita, annet) SKAL det være to personer i kjøretøyet, så én kan holde utkikk når det
rygges. Det skal også holdes lav fart. Det er dessverre ikke alltid dette skjer. Skolen ser etter løsninger som kan sikre dette
bedre.
Bommen inn til skoleplass blir ofte stående åpen. Man ser overraskende nok også at foreldre kjører inn på skoleplassen
når de skal levere, - dette er ikke lov.
Det foreligger søknad om bom med «åpner». Så her kan det være at det kommer en god løsning på sikt.
>> En FAU-representant påpekte at det også forekommer uønsket innkjøring på skoleplass utenom skoletid (bl.a.
mopeder, 4-hjulinger, biler…) og spilte inn forslag om å sette opp skilt som sier det er forbudt å kjøre inn – innenfor
spesifikke tidspunkt.
Rektor svarte at skolen kun har lov til å sette opp «oppfordrings»-skilt (ikke forbuds-skilt), og det står et grått der i dag,
men at han vil se på om det kan gjøres større, evnt også settes et sted der det er mer synlig.
Rektor la til at skolen sliter med uønsket besøk på skolens område, på kveldstid. Det forekommer hyppig hærverk
(ruteknusing, flaskeknusing, rissing og tagging på vegg, forsøpling, brann (eks grilling på taket), …) – vaktmester begynner
tilnærmet hver skoledag med å rydde opp/ vaske etter herjinger.
Rektor har bedt MC natteravnene til å ta en ekstra runde ut til oss i helgen, samt at tilsynsvakten går til kl.21 på
hverdager.
Det foreligger også forslag om å sette opp kamera, men pga GDPR og sterke personvernhensyn, vil dette ha begrensede
muligheter (det er kun politiet som får se gjennom video-opptakene, og det gjør de kun ved alvorlig hærverk-hendelse).
3)

Ang bom inn til p-plass (så kun lærere kan kjøre inn)
Når det gjelder bom inn til selve p-plassen, er det ikke mulig å sette opp noe slikt, ifølge bygg-forvalter. Dette
fordi det ikke er utelukkende lærerne som eier plassen, samt at plassen har andre bruks-områder også. Dette er
trafikkfarlig, da det skaper uoversiktlige situasjoner både for sjåfører og elevene, - ikke minst for de yngste, som trenger
>> En FAU-representant foreslo å lage en dedikert av/påstigningsplass, med en enveis-trasé, så man unngår rygging, samt
trafikk-sikker avleverings-situasjon.
Rektor svarte at det ikke er umiddelbar plass til en slik løsning, men det er en mulighet man kan se på. Han bekrefter at
det ikke skal kjøres inn/ settes av barn ved nedre plass (inn forbi p-plassen).
Foreldre bes bruke plassen nedenfor kirken eller ved Kulturparken, i stedet. Skolen kommer til å sende ut et oppfordringsskriv om dette innen kort tid.
4)

Ang sykkelskur på nedre plass
Dette er absolutt noe skolen vil jobbe mot å få til, da det er et stort behov. Kapasiteten på sykkel-parkeringen
er sprengt (den eneste, på øvre plass/ ved grusbanen er alt for liten), samt at sykkelparkering på nedre plass vil også
møte bedre elevene fra retning Krokeide/ og Hordnes. Det søkes om dette hos skoleeier.
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5)

Ang nødutgang i matsalen (SFO)
Tilfluktsrommet som SFO bruker til Matsal har inn/utgang gjennom kjøkkenet som tilbereder varm mat. Eneste
annen utvei er via en luke i jern, som man kommer til via 4-5 jern-bøyle-trinn opp fra gulv. Dette er ikke en trygg spisesituasjon for elevene, og FAU har bedt om at dette utbedres så snart som mulig.
Rektor opplyser om at det blir tilsyn (ved brannvern-ingeniør) snarlig, og at det skal komme opp en alternativ
rømningsvei. Frem til dess får ikke kjøkkenet lage mat som har høy brannfare (ingen smult, f.eks.). Rektor er helt enig i
at dagens løsning ikke er trygg, og at det jobbes mot å forbedre dette.
Det må legges til at både skole/SFO og FAU ikke vil miste alternativet med egen sal/ lokale dedikert til
spisingen. Det er imponerende hva SFO har fått til i lys av pålegg fra kommune og kort varsel, den gang da politikere
bestemte at alle Bergens-skolene skulle tilby matservering på SFO.
Det er verdifullt for barna å ha et scene-skifte for spising, der de kan sitte i nye konstellasjoner og ved andre bord, hente
og smøre mat selv, prate sammen, osv. Dette vil vi nødig miste, og vi håper alle at man kan finne en løsning her.
Oppdukkende spørsmål/ innspill til rektor
> Ang Helsegodkjenning
Det ble spurt om hva status er på Kirkevoll skoles helsegodkjenning. Det henvises for øvrig til referat fra FAU sitt møte
av mars 2020 (#03V20):
[«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?"]. Se også høringsutkastet til
skolebruksplanen 2021-2030.
Bygg & Uteområder-gruppen vil følge opp her.
> Rektor var også kort innom BMX-banen og grusbanen og leder orienterte derfor litt utfyllende til slutt:
a) BMX-banen nedre plass
Det er et betydelig engasjement for alternativ til dagens løsning; der et sterkt ønske om ny basketball-bane der og et
like sterkt ønske om ny skate-bane her.
Skolen er på «ballen», har startet dialog med skoleeier, og kommer til å jobbe målrettet mot en utbedring.
b) Grusbanen øvre plass
FAU har lenge ønsket å oppgradere grusbanen til kunstgressbane til glede for nærmiljøet, slik at de yngste kan ha sine
Bjarg-treninger «lokalt» i stedet for på Stavollen.
Rektor er veldig entusiastisk og jobber mot kommunen og Bjarg. Han ba FAU om assistanse i prosessen. FAU
henvendte seg til en tidligere FAU-representant –Ola- som sa seg villig til å bidra, som også pusher mot kommunen og
har innledet dialog med et veldig positivt innstilt Bjarg. Målet er å få til 7-bane.
Ola har allerede vært på oppmåling/ befaring og er i gang med å opprette kontakt med bymiljøetaten. (Foreløpige
utfordringer er lysforurensing mot naboer og mulig forurensing / nedsig mot elven).
Vi gleder oss til fortsettelsen!
På Årsmøtet ble det informert om at FAU sitter igjen med midler etter jubileumsforestillingen (for skolens 125års jubileum), ca 75.000 kr. Dette fordi noen leverandører sendte faktura til skolen i stedet for til FAU. Skolen betalte
fakturaene, og ba heller om at FAUs overskudd ble øremerket uteområdene. De var først tiltenkt oppfrisking av
volleyball-banen, men rektor har nå bedt om at de settes til oppgradering av grusbanen.

6.

Orientering om arbeid/ metode/ arbeidsgruppene
FAU jobber i størst mulig grad gruppevis. Hver gruppe har faste, årlige arrangement de skal gjennomføre, i
tillegg til saker som dukker opp ila året.
Gruppene jobber autonomt og har utøvende mandat til å utføre de oppgaver de sitter med etter eget skjønn.
Gruppene oppmuntres til å møtes utenom de oppførte FAU-møtene. (Har man gjort sin jobb ferdig, trenger ikke en
arbeidsgruppe «sitte ut tiden» på et FAU-møte).
Hver gruppe orienterer kort om status/ fremdrift evnt annet, på hvert FAU-møte.
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7.

Gjennomgang gamle og nye saker /innspill fra foreldre
Leder gikk raskt gjennom listen som foreligger pt. Noen saker er ivaretatt av rektors tilbakemelding. Andre vil
bli fulgt opp så snart arbeidsgruppene kommer i gang, neste gang. Det er også et ønske at FAU utvider Årshjulet med
flere aktiviteter.
Listen over pågående saker ser pt slik ut:






























8.

SOME/ nettvett ønske om at FAU tar et offisielt standpunkt ifht SoMe/ nettvett/ mobilvett/ aldersgrenser
Flere foredragskvelder generelt
Vekk med skjerm i spise-tiden!
Arrangere LAN-kveld for ungdomstrinnet?
Ang spørsmål om hva kan vi gjøre for å trekke elevene på skolen, og føle mer tilhørighet til skolen.
Ungdomsklubb
Skole-disko 1-2, trinn? Mini-disko 3-4. trinn?
Gjøre «politi»-foredraget til et årlig arrangement?
Juleverksted?
Båtførerprøven?
Sykkel-reparasjons-dag?
«Natt i Skauen»? (samarbeid med Speiderne?)
Konsertkvelder?
Jobbe mot utbedring av skolens uteareal (grusbanen, nye lekeapparater, ... osv.)
BMX-banen – forbedre/ endre
Grusbanen – oppgradere til kunstgressbane
Manglende sikring/ gjerde langs skoleveien fv 546 (ved åkrene/ før Konow, mot Stend)
Manglende overgangsfelt ved Krokeideveien 42
Se på om vi skal tilby båtførerprøven med eksamen* (vurdere mottatt tilbud)
Trafikkurs for 10.trinn (vurdere mottatte tilbud)
SFO: matsal mangler tilstrekkelig nødutgang
Sykkelskur på nedre plass/ foran skolen (så de blir plassert mer synlig)
Manglende BOM/ kontroll med innkjøring til skoleplass (både varelevering og foreldre kjører inn).
Ønske om BOM ved innkjørsel fra bilvei, så bare lærere kan kjøre inn
Ønske om bedre rutiner rundt melkeutleveringen: melk forsvinner/ mangler ved utlevering
Manglende solskjerming til utsatte klasserom
Fritidsaktiviteter i SFO-tida
Bruk av skjerm i SFO-tid
Mat i forkant av skolekor. Mulig å tilrettelegge slik at barna kan få mat før skolekor?

Valg av trafikkskole til Trafikalt grunnkurs for 10. trinn
Leder orienterte om to innkomne tilbud, ett fra fjorårets leverandør og ett fra et foretak i Åsane. Det er i tillegg
blitt innhentet tilbud fra en tidligere leverandør.
Prismessig er fjorårets leverandør det beste tilbudet. De tilbød tidligere å tilgodese FAU med litt av kurs-prisen,
men FAU har takket nei til det, og bedt om at dette heller trekkes fra kurs-prisen ut til foreldrene.
Pris pr elev er da kr. 2.800,-.
Den ny-opprettede Trafikk-gruppen kom med innspill ang å innhente anbud fra flere i prosessen rundt
leverandørvalg. Det ble også stilt spørsmål rundt hva som berører FAU ifht krav til anbudsrunde ved offentlig
anskaffelse (FAU er ikke en del av skolen, og er således unntatt disse kravene..?).
Pga tidspress (mørketiden er snart over oss) valgte FAU å gå for fjorårets - den rimeligste - leverandør, Centrum
Trafikkskole/ Lagunen, i år igjen.
Trafikk-gruppen følger opp dette neste år.
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9.

Eventuelt
Det var ingen innspill til eventuelt, men leder orienterte kort om at FAU velger både trafikalt grunnkursleverandør og fotograf.
Etter en prosess før korona, der FAU spesifisert kriterier og ønsker rundt hva en skolefotograf skal tilby, ble
skolefotograf valgt. Kriterier det ble lagt vekt på var:
- pris
- mulighet til å se bildene før man bestiller
- gratis skolekatalog
- «rest-fotografering» dersom elever er syke på foto-dagen
- tilbyr også søsken-fotografering i sammenheng med skolefotograferingen
På grunnlag av dette ble LIMA valgt. De har hatt oppdraget de siste årene, og FAU har ikke mottatt noen klager, - tvert
imot – og ser ikke grunn til å begynne prosess med å bytte leverandør med det første.
10.

Inndeling i Arbeidsgrupper
Alle representantene skrev seg inn på ønsket arbeidsgruppe. De vil få tilsendt totaloversikt over gruppene i
etterkant og kan kontakte hverandre allerede nå, dersom ønskelig.
11.

Arbeid i gruppene: bli kjent, brain storming, legge datoer for året
Etter en lang og omfattende saksliste ble det besluttet å vente med punkt 11 til neste gang. Representantene
vil få tilsendt oversikt over fordelingen på arbeidsgruppene og en oppdatert liste med saker som det skal jobbes med.
I lys av orientering fra rektor og på grunnlag av diskusjoner på neste møte, kan det hende bli endring på gruppene

Møtet ble avsluttet kl. 20:45. Neste FAU-møte er onsdag 3. november.
Til stede: 23 av 27
Forfall meldt: 2 av 27
Referent: Katrine Stavnes

