FAU-møte - 18.01.2022
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Stig Hausberg (2A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (2B)
Guro Parr Klyve (3B og 1A)
Christian Storvik (4A)
Per-Knut Gjersvik (4B)
Beate Faye-Aven (5A)
Siri Løken (5B)
Gerd Eli Lindtjørn (6A)
Christian Nordanger (6B)
Eli Merete Velle (7A)
Alf Ynnesdal-Jetmundsen (7B)
Aud Haaland (Rektor)

Agenda
Rektors punkt
Covid
Lærerne holder avstand selv om vi er på grønt nivå. Barn skal ikke på skolen dersom det er
smitte i familien.
Ved smitte har skolen har ikke anledning til å gi beskjed om hvilken klasse på trinnet det er
smitte i. Dette av personvernhensyn. Skolen kan ikke ta på seg rollen til smittevernkontoret
og gi råd rundt Covid.

Foreldre- og Elevundersøkelsen
Det var 33% besvarelse på Foreldreundersøkelsen. Rektor kommer tilbake med mer
informasjon når datasettet er analysert. 5.-7. har svart på Elevundersøkelsen. Det skal
gjennomføres en mobbeundersøkelse i løpet av våren.

Seksuelle overgrep
FAU hadde bedt rektor fortelle litt om hva skolen gjør for å forebygge seksuelle overgrep.
Det viktigste tiltaket er å påse at alle ansatte både på skole og SFO har politiattest. Ingen får
være med elever uten denne. Dette selv om den ansatte kommer fra en annen skole eller
barnehage. Ellers følger man med og har tett kontakt. Alle dører skal være ulåst.
Helsesykepleier, Elisabeth Gilleshammer, har ansvaret for forebyggende program. Hun
kommer inn på andre trinn. Barna kan også snakke med henne i ettertid. Seksualitet er
ellers tema som tas opp i naturfag og KRLE. På 6. trinn følges et program som tidligere het
Smio. Elisabeth har ansvaret for et forebyggende program for flere skoler. Også her er det
mulighet for samtaler i ettertid.
Aud skal snakke med Elisabeth om muligheten for å gi ytterligere kunnskap til lærerne og se
på muligheten for å henge opp plakater eller på annen måte synliggjøre for barna hva som
ikke er greit.

Leksehjelp
Leksehjelpen som tilbys 5.-7. trinn er frivillig, men forpliktende. Tiden skal brukes til lekser.
Det er en voksen med pedagogutdanning tilstede som kan gi hjelp ved behov. Denne holder
orden og går rundt og hjelper barna.
Leksehjelpen foregår på ett klasserom. Barna kan sitte to og to og snakke lavt sammen.
Dersom barna ikke gjør lekser kan de bli bedt om å forlate leksehjelpen.
FAU etterspurte hvilken informasjon barna/familiene i femte klasse får om dette tilbudet.

Godkjenning av referat 07.12.21
Referatet ble godkjent uten endringer.

Skidag
Denne planlegges nå mellom vinterferie og påske. Christian deler informasjon om hvordan
han ordnet utstyr og bussbestilling.

Byttedag for sportsutstyr
Det ble tidligere snakket om å gjennomføre denne 15. januar. Grunnet smittevernregler
utsetter vi denne inntil videre. Vi ser an om dette kan gjennomføres før vinterferien.

Status undergrupper
Trivsel
Ranselpost
Aktiviteter kommer som ranselpost. Vi beholder aktivitetene vi har hatt, og forbereder en
økning til høsten igjen. I skrivet som sendes ut vil vi også ta med informasjon om at vi ser
etter nye aktiviteter.

Aktiviteter
Nye mulige aktiviteter er f.eks. Smaksverksted, Gårdsbesøk og HipHop. HipHop er kun
mulig på torsdager.
Teater utgår da instruktøren har blitt syk. Det mangler de tre siste kursdagene fra tidligere
kurs.
Basket fungerte dårlig i høst. Vi prøver igjen nå, forhåpentligvis med en større gruppe.
Per-Knut følger opp muligheten for sjakkurs med Abdullah Muhseen fra Bergen Chess
Academy. Han ønsker muligens ikke å starte flere kurs. Per-Knut undersøker i så fall med
Bergens schakklub og Søråshøgda Skolesjakklubb.
Hva er muligheten for at Korpset kan få penger. Det er mulig de må heve kontingenten
grunnet ny dirigent.
FAU har besluttet at alle aktiviteter kan støttes med 50% av kursavgiften inntil 500 maksimalt
kroner.
Det er mulighet for å benytte skolens gymsal til aktiviteter for klassene i helgene.
FAU-representantene spiller dette forslaget inn for klassekontaktene

Temakveld
Vi avventer denne til mars-april med et forhåpentligvis lavere tiltaksnivå.

Trafikk
Det har ikke vært aktiviteter i trafikkgruppen. Det kom et innspill om manglende humper i
Fredlundveien. Per-Knut informerte om, og vil dele, rapport som ble skrevet om skoleveiene.
Denne kan gjerne oppdateres.
Vedrørende mulig utbygging er førstegangsbehandling ikke gjort enda.

17. mai
Møte i gruppen vil holdes torsdag neste uke. Per-Knut har sett på leie av popcorn- og
sukkerspinnmaskiner. Mot et avbestillingsgebyr på 1.000 NOK kan vi sikre oss at vi har de

maskinene vi trenger. Gebyret må betales dersom 17. mai ikke kan gjennomføres i år heller.
FAU godkjenner at vi påtar oss denne risikoen.
17. mai gruppen kan komme til å foreslå noe økt pengebruk ved arrangementet for å gjøre
noe ekstra med tanke på at barna nå har gått glipp av feiring to år på rad.

Eventuelt
Mat på SFO
Det vil ikke bli servert mat på SFO ut februar. Hvilke vurderinger gjøres her, og har
kommunen anledning til å bestemme dette fritt? Per-Knut følger dette opp med Jan-Erik.

Møtedager
FAU har bestemt at vi vil avholde møter på følgende dager ut skoleåret.
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Tirsdag 8. februar
Tirsdag 15. mars
Tirsdag 5. april
Tirsdag 3. mai
Tirsdag 7. juni

Fotografi
Alle som ikke har sendt inn fotografi av seg selv må gjøre dette snarest. Vi ønsker å bruke
disse for å synliggjøre hvem som sitter i FAU.

