FAU-møte - 08.02.2022
Referat

Tilstede
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●
●
●
●
●
●
●
●

Jørgen Seljenes (1A)
Marta Gjerdåker (1B og 3A)
Stig Hausberg (2A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (2B)
Per-Knut Gjersvik (4B)
Gerd Eli Lindtjørn (6A)
Christian Nordanger (6B)
Eli Merete Velle (7A)
Venke Ljosland (7B)

Agenda
Rektors punkt
Rektor hadde ikke anledning til å stille på dagens møte.

Disco
Representantene fra 5. trinn var ikke tilstede, men Per-Knut oppdaterte fra e-post mottatt fra
Siri.
Disco for 5-7 trinn er i utgangspunktet tenkt gjennomført i mai med planleggingsmøte i april
med klassekontaktene. Det vurderes å flytte discoen frem for å unngå konflikt med
avslutning/ball for 7. trinn.
Disco blir informasjonspunkt på møtet i mars.
Overskuddet fra diskoteket deles mellom klassene på trinnet og benyttes til klassetur.
Tidligere har man blant annet leid Turnerhytten. Klasseturen kan gjennomføres i samme
eller senere semester.

Manglende matservering på SFO
Det er politisk bestemt i Bergen kommune at det ikke skal være matservering ved SFO inntil
videre. Dette begrunnes med at bemanningssituasjonen er prekær ved
utdanningsinstitusjonene.
FAU har etterlyst hvilken hjemmel politikerne har til å beslutte dette. Vi har ikke fått klarhet i
om skolene er pålagt å servere mat ved SFO, eller om dette bare er anbefalt. FAU har
snakket med rektor, SFO-leder og helsesykepleier ved skolen. Per-Knut kontakter Direktør
for Etat for skole, Frode Nilsen, for å få en begrunnelse som vi eventuelt kan jobbe videre
med. Per-Knut undersøker også om det er mulig for Minde skole å bestemme at man ønsker
å gjenåpne kafeen og heller droppe en annen SFO-aktivitet.

Status undergrupper
Trivsel
Ranselpost er sendt ut. Tilbudet er ikke like godt som tidligere.
● Bergen Chess Academy har ikke anledning til å starte nytt kurs. Per-Knut undersøker
mulighetene ved Søråshøgda Skolesjakklubb og Bergens Schakklub.
● Basketball skal starte senere. Forhåpentligvis etter vinterferien.
● Teaterinstruktøren har kommet tilbake til Norge. Hun skal gjennomføre de 7
kurskveldene som mangler for forrige gruppe og ønsker å også starte en ny gruppe.
Elisabeth-Marie undersøker om hun ha to kursgrupper i uken slik at vi får startet opp
ny gruppe så fort som mulig.
● Det er usikkert om korpset kan få støtte fra nærmiljømidlene ettersom det de normalt
inviterer barn fra 3. trinn.
Elisabeth-Marie sender ut søknad og tildelingsbrev slik at alle representantene kan lese
gjennom og se hvilket spillerom vi har.
FAU ønsker å gjennomføre planlagt temadag selv om et tilbud som ligner noe vil
gjennomføres som webinar i kveld. Elisabeth-Marie undersøker om vi også kan invitere
politiet til å snakke litt om lovverket på temadagen.
Vi har bedt rektor om klarsignal til å arrangere temadagen 9. mars. Får vi godkjenning for
dette starter vi umiddelbart å reklamere for arrangementet.

Trafikk
Trafikkgruppen skal gjennomføre et eget møte for å se på aktiviteter før neste FAU-møte.
Innspill til dette møtet er å se på krysset Fredlundveien/Grønnestølsbakken og anonym
skilting av hjertesone og 30-sone, samt dårlig belysning rundt skolen.

Skyss har blitt kontaktet om at sjåførene deres ikke overholder fartsgrensen i 30-sonen.
Skyss/Keolis følger dette opp. Trafikkgruppen purrer dersom bussene fortsetter å kjøre for
fort.
FAU opplever ikke at hjertesonen fungerer etter hensikten. Mulig tiltak for å påvirke
kjøremønster og trygge området nærmest skolen er å starte med trafikkvakter. 6. og 7.
klasse starter ikke alltid senere.Trafikkgruppen ser på muligheten for å gi disse i oppdrag å
passe på ved kryssing av veien.

17. mai
Gruppen avholdt møte med klassekontakter og fau-representanter i januar.
Klassekontaktene har fått oversikt over oppgavene og fordeler nå oppgaver på
foreldregruppen. Christian Nordanger og Christian Storvik fungerer som kontaktpunkt inn
mot FAU.
Klassekontaktene jobber med mulige ekstra aktiviteter under markeringen. De ser også på
muligheten for å oppfordre foreldre til å levere inn pent brukte leker som kan kan få et nytt
hjem som premier. Vi trenger også å hente inn nye premier fra sponsorer.
Popcorn- og sukkerspinnmaskiner er reservert hos Eventtjenester.
Det er gjort opptelling av utstyr på loftet. 6. trinn sin fane trenger reparasjon, 1. trinn sin
trenger litt vedlikehold. Det er noen premier igjen etter tidligere feiring.

Eventuelt
Vi har ikke mottatt noen oppdatering om førstegangsbehandlingen av planforslaget..

