REFERAT FRA FAU MØTE VED SÆDALEN SKOLE
Dato: Onsdag.19.januar 2022
Tid: 19.00 - 21.00
Lokasjon: Digitalt møte

FAU KONTAKTER (1)

TRINN

GRUPPE

E-POST

S ne 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
Marit Helen Ebbesen
Astri Iren Helgesen
Ida Jansrud Hammer
Jannicke Nord Wold
Birgi e Leirhol

1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
-

FAU Leder
Kvalitet
Sosial
Nærmiljø
Nærmiljø
Sosial
Kvalitet
Nærmiljø
Nærmiljø
Nest Leder / Freeride
Økonomi / Reﬂeksvestaksjon
Kvalitet / Skidag
Nærmiljø / Skidag
Na eravn / Førstehjelpskurs
Na eravn/ Freeride
Rektor

s ne.faugstad@gmal.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. ose@gmail.com
marithelen@gmail.com
astri.helgesen@gmail.com
idajansrud@gmail.com
jno@frydenbo.no
birgi e.leirhol@bergen.kommune.no

1.

Fraværende kontakter er vist ved gjennomstrekning av navn.

SAKSLISTE MED REFERAT
NR

SAK
Godkjenning
av innkalling
Informasjon
fra rektor

1

BAKGRUNN

1.
2.
3.

2
4.

5.
6.

1

Bare e ny C19 lfelle på
skolen e er jul. Forventer
økning.
Posi v utvikling i klassemiljø på
7 trinn. (ref FAU møte 06.12.21).
Evaluering av prosjekt “pause
ak vitet” (ref FAU møte
06.12.21)
Som følge av pandemi har
elevrådsmøter bli utsa . Ny
elevrådsmøte er planlagt der
saken vil bli diskutert.
På grunn av ustabil
personalsituasjon som følge av
pandemi er det redusert allsidig
ak vitet på SFO.
Leverandør av skolekatalog
Oppdatering av skolens ne side
med mer informasjon om arbeid
i råd og utvalg.

TILTAK/
HANDLING

ANSVAR

FRIST

Innkalling godkjent.

-

-

Rektor / FAU

-

1.

2.
3.

Rektor ber FAU gi innspill l
informasjonsﬂyt fra
skoleledelsen i denne fasen av
epidemien.
Skoleledelsen følger saken te .
FAU ønsker å invitere l
samarbeid med elevrådet.

4.

FAU ønsker en undersøkelse om
SFO lbudet og ak vitets lbudet
i SFO.

5.

Skoleledelsen kommer l å
endre leverandør av skolekatalog

NR

SAK

BAKGRUNN

TILTAK/
HANDLING
6.

3

3
5

ANSVAR

FRIST

grunnet misnøye med kvalitet og
pris på forrige katalog.
Skoleledelsen er posi v l
informasjonsdeling og lar FAU
diskutere hva som skal gjøres
oﬀentlig lgjengelig.

Gjennomgang
av
“Arbeidsprosess i FAU”
Godkjenning
av årshjul og
møteplan.
Gjennomgang
av vedtekter.

-

Ingen innvendinger.

-

-

-

Årshjul og møteplan godkjennes med
forbehold om at kommentarer fra møtet
blir implementert.
Vedtektene godkjennes med forbehold om
at kommentarer fra møtet blir
implementert.

Leder

Snarest

Leder

Snarest

Status i de
ulike
gruppene
v/gruppeleder

Status:
a.

Gruppeledere

Snarest

b.

Sosial gruppen
Planlegger for foreldrekveld med
Marco Elsafadi på skolen 22 eller
30 mars.
Nærmiljø
Bergen kommune skal utvide
med gangs over broen på
vestsiden av skolebygget. Ikke
dfestet.
Fotgjengerfelt fra broen l
skolen avventes l e er e er
arbeidet er igangsa .

a.

b.

Flere skoleveier/s er blir ikke
brøytet og saltet eller
vedlikehold av B.K. Bergen
kommune dri er ikke privat
vegne .

6

Dato avhengig av lokale.
Forbehold om restriksjoner på
antall deltakere. Plan B: DIgitalt
foredrag.
Nærmiljø følger opp planlegging
av oppgradering av broen.
Fotgjengerfelt må inkluderes i
planleggingen
Nærmiljø følger opp B.Ks
intensjon med s ene i
kommuneplanen og følger opp
eventuelt ansvar.
Nærmiljø ansvar for å vurdere og
gi innspill l Byrådsavdeling
innen 14.02.22.

Lyspunkt på skoles fra Øvre
Sædal l Rinddalen er utbedret.
B.K planlegger å endre
skolekretsgrensene for skoleåret
22/23 ved Na land. FAU bedt
om høringsinnspil.
c.

Kvalitet
Manglende digital innkalling l
forberedende møte l
kvalitetsoppfølgingsmøte

Økonomi
Arbeides med budsje og
lskuddsordninger
Status ak viteter:
a. Skidag 6 trinn M.H Ebbesen la fram forslag om
å utse e l 2023 via FB siden l
FAU 15 des. De e grunnet C19
smi esituasjon og redusert
kapasitet på Voss. Rektor stø er
forslaget. Simpelt ﬂertall for
forslaget.
FAU bes ta s lling l om de e er
engangs lfelle eller om skidag
skal legges l 7 trinn. Fast
opplegg med dato?

c.

Kvalitetsoppfølging henvender
seg l rektor for informasjon om
ny dato.

a.

Skidag
Ikke mulig med fast dato fra
lbyders side. Skisentre sender
ut epost i oktober l skoleledelse
som videreformidler l FAU 6
trinnkontakter.

d.

8

2

Foreldrekveld
Se punkt 6.

Leder for
ak viteter

NR

SAK

BAKGRUNN

b.

c.
d.

e.
f.

9
10

3

Foreldrekveld:
E.Gjerde la fram forslag l
foredragsholder via FB siden l
FAU 02.01.2022 og ønsket
snarlig beslutning. Simpelt
ﬂertall for.
Na eravn Vester på avveie. E erlyser
vester i FAU, skolen og
idre slaget.
Freeride
Reﬂeksvest aksjon
Premiering for konkurransen i
nov - des fredag 20.01. Ny konk
for januar igangsa .
Førstehjelpskurs for 7 trinn Røde kors kontaktet.
Kurs planlagt i April.
17 mai arr. 4 trinn
4 trinn er i gang med
forberedelser.

TILTAK/
HANDLING

b.

FAU forespør skolen om et skap
med kodelås l oppbevaring.

c.

Blir diskutert på
kommunikasjonspla ormene l
FAU melom fellesmøter.

d.

Nærmiljø ser på mulighet for å
involvere elever med lite bruk av
reﬂeks i prosjekt neste skoleår.

ANSVAR

FRIST

