SÆDALEN SKOLE

FAU MØTE 06.12.2021
Grunnet høyt smittetall ble møte utført på Teams – alle var til stede.
TIL STEDE

Trinn

Gruppe

E-POST

Stine Faugstad
Shukriya Swaleh
Elisabeth Gjerde
Magnar Veum Nilsen
Ingeborg Winge
Tor Hilmar Stavang
Line Sofie Wiklund
Tor Henning Kristoffersen
Ingrid Thaule Grasdalsmoen
Nina Vik (Referent)
Arnhild Fjose
Marit Helen Ebbesen
Astri Iren Helgesen
Ida Jansrud Hammer
Jannicke Nord Wold
Birgitte Leirhol
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FAU Leder
Kvalitet
Sosial
Nærmiljø
Nærmiljø
Sosial
Kvalitet
Nærmiljø
Nærmiljø
FAU Nest Leder / Freeride
Økonomi / Refleksvestaksjon
Kvalitet / Skidag
Nærmiljø / Skidag
Natteravn / Førstehjelpskurs
Natteravn/ Freeride
Rektor

stine.faugstad@gmail.com
shukriyabakari@gmail.com
elisabeth.gjerde@hotmail.com
magnar_nilsen@online.no
ingebor.winge@uib.no
torstavang@hotmail.com
wiklundline@gmail.com
thkristo@hotmail.com
ingriddt@hotmail.com
viknina@hotmail.com
arnhild.fjose@hotmail.com
marithelen@gmail.com
astri.helgesen@gmail.com
idajansrud@gmail.com
jno@frydenbo.no
birgitte.leirhol@bergen.kommune.no

Rektor startet møte med sine punkter og informasjon:
SAK

INFORMASJON

KOMMENTARER FRA FAU

7. Trinn

Rektor informere om at det er en pågående
situasjon i trinnet, der det bærer preg av dårlig
klassemiljø grunnet forskjellige årsaker.
Det er innført flere tiltak, og det er opprettet en
dialog med eksterne instanser.
Kontinuerlig kommunikasjon med gjeldene
foreldre foregår, og det blir utført jevnlige
samtaler med elever, samt observasjoner og
inspeksjoner på trinnet.
Det er innført en aktivitetsplan for trinnet.
Trinnet har også fått inn en ny lærer som skal
bidra til å lette situasjonen.

FAU ønsker en oppdatering fra Rektor om
situasjonen bedrer, eller forverrer seg for 7
trinn på neste møte i 2022.

6.Trinn

Trinnet har fått fast vikar ut året, da en lærer er
flyttet opp til 7 trinn grunnet interne forhold.

Ble kommentert at det er oppstår ved noen
av trinnene ofte skifte av lærere, noe som
kan være med på å skape uroligheter i
klassen.
Rektor tar dette til seg, men ber også om
forståelse for at «lærer kabalen» er ikke
alltid like enkel til å gå opp.
Noe vi i FAU gir full forståelse for, men vi
ønsker samtidig at dette blir følget opp.
Informasjon mottatt.
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Friminutt

I dag så fungerer det slik at alle trinn har et langt
friminutt samlet. (storefri)

Det ble utrykket ønske om mer
utfyllende tilbakemelding på
evalueringen av prosjekt Pause Aktivitet
annet en «bedre enn forventet»
Flere tilbakemeldinger fra foreldre på
småtrinn pr d.d. er at det er for lite
pauser i frisk luft.

Det pågår et prosjekt i dag – Pause aktivitet.
Med forskjellige aktiviteter styrt av lærerne.
1-4 trinn: Utenom storefri så har småtrinn pause
aktivitet med lærer – ute eller inne.
Dette styrer de enkelte lærer for hvert trinn
5-7 trinn: Har timeplan med oppførte pauser.
Lille fri tidlig på dagen, og et på ettermiddagen.

Covid-19

Pr. d.d er det meldt inn 19 elever med smitte.
Er nå smitteutbrudd på 3,4 og 6 trinn.
Ved smitteutbrudd får elevene med seg hjem
selvtester, som skolen anbefaler blir tatt 2 ganger i
uken.
Skolen setter inn tiltak med å ikke blande trinnene,
trinnvis deling i friminutt og ingen felles samlinger.
Skolen følger med på nasjonale, regionale og
lokale tiltak til enhver tid.

Pause aktiviteter inne – skaper det mer
støy for de trinnene som ikke har pause?
Kunne det vært en ide med skoletime på
45 min, men pause/annen aktivitet i 15
pr klokketime?
Rektor skal undersøke dette og komme
tilbake med mer informasjon til FAU på
neste møte i 2022
I dag får ikke skolen beskjed fra
smittevernkontoret om noen elever er
smittet. Det er foreldres jobb om å
informere om smittetilfeller.
FAU kommenterte at det burde sendes ut
en felles info til alle foreldre om hvor
eller hvem man kontakter (pr
epost/telefon) om mitt barn er smittet.
Da det er fare for at ikke alle vet om at
skolen ikke får beskjed fra andre
instanser.
Det er mange positive tilbakemeldinger
om hvordan Sædalen skole håndterer
smittesituasjonen – dette må Rektor og
alle involverte ta til seg!

Rektor forlater møte - FAU fortsetter med avtalt agenda for dagens møte.
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1. Valg/Konstituering av FAU

De ble gjennomført nyvalg av
Styreleder, da 2 representer var
interessert i rollen. (Astri og Stine)
Etter opptelling av stemmer ble
Stine Faugstad valgt som ny FAU
leder, og Astri går av som leder pr.
d.d.

Vi takker for innsatsen til Astri, og ønsker
Stine lykke til som FAU leder ved Sædalen
Skole.

2. Tilganger FAU Disk/epost

3. Refleksvestaksjon

4. Natteravn – status

5. Freeride Fritidsklubb

6. Skidag for 6.trinn

7. 17 mai

8.Førstehjelps kurs 7.trinn

9.Søknader om tilskudd

Nina Vik går inn i rollen som
nestleder.
Alle skal ha fått tildelt passord,
men vi opplever problemer med
tilgang.

Små trinnene ligger godt an i
føringene – her har de eldste noe
å strekke seg til.
Vi har utstyr, men er i manko på
Natteravn vester.
Oppstart er planlagt i samarbeid
med Freeride Fritidsklubb. Ikke
klar til oppstart pr d.d.
Det er opprettet et styre for
Freeride, og det planlegges
oppstart på ny året.
Grunnet smittesituasjon så
kommer de tilbake med dato.

Det begynner å bli fult på
skianleggene. Her må vi være
raske med å få plass.
Ingrid har tipset om en vi kan
kontakte på Voss om booking.

Leder skal se til at alle får tilgang.
Skal undersøke om det ligger noe
sikkerhetsgrunnlag som gjør at mange
enheter ikke klarer å logge seg på.
Det er leder og nestleder som skal styre
disk og epost. Så de er ansvarlige for at alle
undergrupper får videresendt informasjon/
saker som bli sendt til FAU’s epost.
Frist: Snarest
Pågående

Ida skal sjekke opp i utstyr og Informere
om status på neste møte.

Det ble snakket om Freeride fritidsklubb
skal legges under FAU, Der 1 stiller som
representant fra FAU i styret til Freeride,
samtidig om FAU skal ta ansvar for
økonomien.
Dette må diskuteres nærmere på neste
møte, og i samarbeid med styret til
Freeride.
Marit skal ta kontakt med Voss skianlegg.
Frist: Snarlig – Marit holder oss oppdatert
på Facebook gruppen til FAU

Ingrid kan bekrefta at komiteen er
kommet godt i gang med 17 mai
forberedelser.
Vi undersøker hvem som kan
holde kurset. Flere vil bli
kontaktet før en avgjørelse blir
tatt.

Pågående.

Økonomiansvarlig har søkt om
tilskudd hos SPV Covid-19 fond.

Her kommer vi tilbake med mer
informasjon til neste FAU møte i 2022.

Utfordrende grunnet smittesituasjon pr
d.d
Ida undersøker videre
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10.Sosial, Nærmiljø og kvalitet

Nærmiljø, kvalitet og Sosial
gruppene må alle komme i gang
med egne møter.

Anbefales at 1 blir leder internt i
gruppen som passer på at møtene bli
utført og som FAU leder/nestleder
kan videresende informasjon til.

11.Annet

Neste møte kalles inn 10 dager pr
epost og Facebook. leder Stine
skal sende invitasjon til Rektor
Vedtektene til FAU skal
gjennomgås på neste møte for
oppdatering

Frist: Innen neste møte i 2022
Forslag til ny møtedato
19.01.2022

