FAU Kirkevoll barne- og ungdomsskole

REFERAT #03H21

Referat fra møte i FAU v/ Kirkevoll skole
onsdag 1. desember 2021, kl.19.00-21.00, Kvarten

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, innspill til Eventuelt
2. Båtførerprøven | Orientering
3. Natteravnene | Orientering og behov for avklaring
4. Innspill: ang manglende fagbøker og lekseplaner som endrer seg ila uken
5. Status fra gruppene/ evnt nytt siden sist
6. Eventuelt
7. Arbeid i gruppene

Referat

1.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble ikke meldt saker til eventuelt
Ingen innvendinger på innkalling og saksliste. Ikke innspill til eventuelt.

2.

Båtførerprøven | Orientering
Roar Nordvik orienterte om båtførerprøve for 10.trinn. Vanlig pris på dette er 1500 kroner. Kan få til ca 1000
kroner ved gruppe. Forespurte leverandørene Waypoint og Tryg. Tryg hadde dessverre ikke anledning. Fikk pris på
kroner 990+ kroner 800 i eksamensgebyr fra Waypoint. Waypoint garanterer at alle til slutt består. Dersom en elev
stryker på eksamen får man ekstra undervisning og kan gå opp til ny eksamen. Eksamenskost vil da være kroner 400.
Waypoint kommer på skolen og gjennomfører undervisning. Roar linker Waypoint mot skolen, på samme måte som for
trafikalt grunnkurs. Det vil bli levert ut flyers.
- Forslag om å tilby det til både 9 og 10 trinn da man kan gjennomføre eksamen fra fylte 14 år. Man vil da få sitt
båtførerbevis ved fylte 16 år. Ingen motforestillinger, Roar tar det videre.
3.
Natteravnene | Orientering og behov for avklaring
… Trenger hjelp for å komme i gang. Mette orienterer om Natteravnene.
Håpet er å kunne starte til våren, derfor er skriv med påmelding sendt ut. Fana natteravn har i alle år beveget seg rundt i
bygden natt til lørdag og søndag. Vaktlag ca 5 personer, ledes alltid av en «veteran». Møtes på skolen kl 21, kaffe etc
først. Gikk gjennom grunnregler etc. Ravnene skal være en voksen trygghet. Går fra skolen, Fanahammeren,
Melkeviken, Stavollen, Lagunen. Delte oss i to. Samlingspunkt rundt McD, avslutter der fikk burger, evnt gratis mat hos
Egon.
Tanken er at synlighet skal være preventivt. Håpet er at FAU medlemmene blir ambassadører, og distribuerer tekst med
link (se under) for påmelding til sine klasser, på fb-sider osv.
----------------TEKST (kopiér og lim inn der du vil dele den) : -----------------Nå er vi snart i gang med ny sesong for natteravnene i Fana. I den anledning trenger vi flere trygge voksne som kan gå
én kveld om våren og én kveld om høsten som natteravn.
Oppstart vil være våren 2022.
Dersom du kan bidra trykk på linken og registrér deg:
https://docs.google.com/forms/d/1k_aXLhQuFfoEH2vdGDbAmyNktn9BFHYsMrn_6dHQIqo/edit

Har du spørsmål eller lurer på noe? Send en mail til: Natteravneneifana@gmail.com eller en melding til en av oss
Mvh
Mette Kronenberg Træland, Fredrik Nøss og Roar Nordvik ----------------------
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Spm: Hvor ofte er det forventet at man stiller? Svar: Ca en vakt om våren og en høsten.
Spm. Er det FB gruppe? Ja: https://www.facebook.com/NatteravneneIFana
Neste punkt: Avtale med forrige Natteravn gruppe var at det ble overlevert til FAU. Skal man etablere dette som egen
gruppe? Eget organisasjonsnummer etc? Da trenger man ildsjeler..
Fordel med FAU er at man da kan ha noen som får ansvar et år av gangen. Alternativ at FAU har det, og bare tildeler
vakter til ungdomsskole foreldre?
Forslag fra sal: Kanskje starte det opp i FAU? Og eventuelt ta det som egen senere?
- Kan involvere fra andre miljøer enn kun foreldre på skolen?
Forslag om å avvente avgjørelse til over nyttår, se på respons? Hva med rapportering fra ekstern gruppe inn til FAU? Ny
vurdering i januar/februar.
4.

Innspill: ang manglende fagbøker og lekseplaner som endrer seg ila uken
Punktet utsatt til neste FAU møte 5.januar

5.

Status fra gruppene/ evnt nytt siden sist :

Aktivitet
… Ikke noe nytt å melde enda
Bygg & Uteområde
Sendte mail til rektor, fått svar. BMX bane tatt opp med etat for bygg. Vil planere den og fjerne den. Fare for fall og
drukning.
Sykkelskur vært i kontakt med byggforvalter, se om de finner noen midler. Har FAU noen midler som kan benyttes?
Manglende solskjerming. Utvendig er byggeiers ansvar, innvendig er skolens. Vedlikeholdstekniker har blendet en del
steder. Kunne fått hjelp til å tilpasse/sy gardiner til gamleskolen? Noen som kan? Da kan det eventuelt ordnes noe.
Sak fra 2019/20. Elevrådet hadde bedt om klokke i gymsalen og ute, gå i gang med å få tilbud, Rektor var interessert, må
bli en enkelt løsning på batteri eventuelt.
Skole/Hjem
Skal på informasjonsmøte i regi av Bergen Kommune/ Etat for skole ang kvalitetsoppfølgingsmøtet 2022.
Bakgrunn: Alle bergensskoler avholder et årlig kvalitetsoppfølgingsmøtet. Møtets mål er å identifisere hva vi vil ta vare på
og hva vi vil forbedre når det gjelder trivsel, læring og samarbeid skole-hjem på skolen. Det forventes av både elevråd og
FAU er aktive deltakere på møtet.
I forkant av dette inviterer Bergen kommune/ Etat for skole FAU ved Bergens skoler til informasjonsmøte for å informere
om FAU`s rolle; om møtets mål og innhold og hvilket fokus FAU kan ha i sine forberedelser. Møtet finner sted i sentrum 7.
desember.
[Edit: grunnet smittesituasjonen i Bergen er det i etterkant besluttet å gjennomføre møtet digitalt, i stedet for fysisk.]
Tema/Ungdom
Brainstorming forrige gang, bli kjent. Retningslinjene for nett og spillvett fra i fjor ferdigstilles.
Helsesista-foredrag, dyrt. Men det ligger penger reservert, pris ca 45.000 for 45 minutter. Kan dette forsvares?
Kveld med politiet, jobber videre med dette. Kanskje ikke før til neste høst.
Forslag om at foreldre og ungdom kanskje deltar sammen på politiet orienterer.
Trafikk & Skolevei
Kjøreskole for trafikalt grunnkurs til elevene er valgt, Centrum trafikkskole. Kontakt videreformidlet til skolen som
håndterer dette i samarbeid med Centrum trafikkskole.
Arbeider med å se på skilting, merking og kjøremønster ved inngangen til skolen fra Fanaveien.
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Økonomi
Fikk inn 3 saker sist; Skjermbruk, mat før skolekor og fritidsaktiviteter knyttet til SFO. Dette er tatt opp med SFO, men
kommer til å meldes inn til SU/SMU-møte.
Øko-gruppen ser for seg å støtte Tema/Ungdom-gruppens Helsesista-prosjekt med å dekke utgifter knyttet til reise, og
gjerne også evnt ekstra-kostnad utover mottatt støtte, for å bidra til å få gjennomført ønsket om to foredrag når hun først
kommer (ett for voksne og et for elever).
SU/ SMU
Det har ikke vært avholdt SU/ SMU-møte enda. Rektor får ikke tak i den person som er politisk oppnevnt, men skal nå ta
tak for et møte på nyåret.
Neste skoleårsplan for 22/23 ser bra ut, jobbes med denne. Flytte en planleggingsdag fra mandag til fredag.
6.

Eventuelt
Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

8.

Arbeid i gruppene
Fellesdelen ble avsluttet og gruppearbeid påbegynt ca 19:40.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30. Neste FAU-møte er onsdag 5. januar.
Til stede: 16 av 27
Forfall meldt: 8 av 27
Fraværende, ikke meldt frafall: 3 av 27
Ingen vara representanter møtte.
Referent: Svein Solheim

