REFERAT FRA FAU MØTE VED SÆDALEN SKOLE
Dato: Tirsdag 14.06.2022
Tid: 19.00 - 21.00
FAU KONTAKTER
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
Arnhild Fjose

TRINN
1
1
2
2
3
3
3
4

GRUPPE
FAU Leder
Kvalitet
Sosial
Nærmiljø
Nærmiljø
Sosial
Kvalitet
Nærmiljø

AKTIVITET

E-POST
stine.faugstad@gmail.com
shukriyabakari@gmail.com
elisabet.gjerde@hotmail.com
magnar_nilsen@online.no
ingeborg.winge@uib.no
torstavang@hotmail.com
wiklundline@gmail.com
thkristo@hotmail.com

4

Nærmiljø

ingriddt@hotmail.com

5
5

Nestleder

viknina@hotmail.com
arnhild.fjose@gmail.com

Freeride
Økonomi
Refleksvestaksjon
Marit Helen Ebbesen
6
Kvalitet
Skidag
Astri Iren Helgesen
6
Nærmiljø
Skidag
Ida Jansrud Hammer
7
Natteravn
Førstehjelpskurs
Jannicke Nord Wold
7
Natteravn
Freeride
Birgitte Leirhol (Rektor)
1. Fraværende kontakter er vist ved gjennomstrekning av navn.

marithelen@gmail.com
astri.helgesen@gmail.com
idajansrud@hotmail.com
jno@frydenbo.no
birgitte.leirhol@bergen.kommune.no

SAKSLISTE
NR.
1

SAK
Godkjenning
av innkalling

TILTAK/
HANDLING

BAKGRUNN

Ingen innvendinger.
a.
b.

2

Informasjon mottatt på forhånd fra c.
Informasjon ledelsen angående følgende tema:
fra
Hjertesone ved skolen
skoleledelsen
Felles prosedyre for
og innspill fra
formidling av læringsplaner
FAU til
på alle trinn
skoleledelsen
Agenda på foreldremøter
H23.
d.

e.

1

ANSVAR MED
FRIST
-

Skolen venter på svar angående
regler for hjertesone/skilting
ved skolen.
Læringsplanene vil formidles via b. Rektor
Vigilo fra og med denne uken.
FAU ønsker at de også skal
være tilgjengelig via nettsiden. c. Rektor
FAU ønsker at skolen
utarbeider
utarbeider en egen mappe til mappe til
Kvalitetsgruppen angående
Kvalitetsgruppen
SU&SMU og
før første møte
kvalitetsoppfølgingsmøter, som 15.09.22.
anbefalt i veileder for SU
utarbeidet av FUG.
d. Ingrid
FAU reviderer skolens brosjyre oppdaterer
med ny informasjon om
brosjyren og
etablering av gågrupper,
trykket før 15.08
kontaktinfo til FAU, samt
årshjul til FAU uten datoer.
e. FAU sender
Eget punkt på foreldremøter presentasjon til
om en «veiviser» for elever og skolen for
foreldre fra trinnkontaktene. innspill.

FAU ønsker at skolen
presenterer informasjon om
arbeidet til FAU og
klassekontakter.

a.
-

-

b.
-

Sosial gruppen
a.
Politiets nettpatrulje skal
kontaktes for avtale
nettvett foredrag til
høsten.
Status kommunikasjon
med trinnkontaktene om
“kulturbygging i og utenfor
skolen”.
Nærmiljø
Fjerne vegetasjon langs –
elven
Lyssette krysningspunkt
ved skolen
Kampanje «Trygg
skoleveg»

-

b.
-

c.

3

Kvalitetsgruppen
Se punkt 2c.

d.

Ledergruppen
Presentasjon til FAU og
klassekontakter
Presentasjon av årshjul for
H22/V23

e.

Økonomi
Budsjett for H22/V23
Innkjøp turutstyr

Status i
gruppene

-

c.
d.

e.

2

a. Sosial gruppen
FAU ønsker å arrangere
setter dato og
foreldrekved tidlig H22 om informerer FAU
nettvett.
ledelsen.
Vellykket møte med
trinnkontaktene som skal
møtes igjen 25 august for
å diskutere aktuelle tema
og utarbeide en «veiviser»
for foreldre og elever.
Kontakt grunneier og be b. Nærmiljø.
om lov og hjelp. Inviter til 15.08.22
dugnad.
Kontakt BK for å sette opp
midlertidige lys ved
krysningspunkt ved skolen.
Hjertesone skilt ved
Hjertesone skilt:
skolen.
rektor
FAU starter kampanjen
Beintøft : rektor,
«Trygg skoleveg» parallelt 05.09
med nasjonal kampanje
«Beintøft» som skolen
Trygg skoleveg:
deltar i. Kampanjen er en FAU, 05.09.
tegnekonkurranse det
trinnene selv bestemmer
hvor mange bidrag de
lager, men ett meldes inn
til konkurransen.
Vinnertrinnet får
tegningen sin på et
permanent skilt ved
skolevegen. FAU henger
opp tegnebidrag på
laminerte ark langs vegen
inn mot skolen.

–
d. Ledergruppen
Presentasjon sendes til
skolen etter korrektur.
Årshjulet sendes ut med
referat.
FAU har 15 000kr til innkjøp av e. Rektor
turutstyr og ønsker at skolen informerer FAU,
kjøper inn spesifisert utstyr via 15.08.
sine innkjøpskanaler dersom
de finnes.
-

a.
b.
c.
d.
e.
Status i
aktiviteter

4

a.
b.
c.
5

3

Annet

Natteravn
Refleksvest aksjon
Førstehjelpskurs
17 mai arr.
Freeride

a.
b.
c.

100% oppmøte og solid utført.
Avventer tilbakemelding fra
lærer og elever.
d. Meget godt gjennomført
arrangement av 4 trinn.
Overskudd på 44 000kr som
fordeles likt mellom 4 trinn og
FAU.
e. Fantastisk oppmøte og
vellykket gjennomføring. Topp
innsats av 5 og 6 trinn.
TV-aksjon
a. Ansvar for gjennomføring
Støttemidler fra kovid-19 fond
tildeles 2 og 3 trinn kontakter.
Årsnotat
b. Enstemmig avgjørelse om at
trinnet som ikke fikk
gjennomført 17 mai
arrangement får hele
støttebeløpet på 20 000kr fra
Covid-19 fond i sin klassekasse.
c. Alle grupper sender et par linjer
om aktiviteten dette skoleåret.

c. 15.08.22

