Referat FAU-møte Holen 17.01.2022- Teams
Referent: FAU-styret
Saker:

Referat:

Ansvar:

Sak 1:
Datoer for møter
fremover

Mandager kl 18:30 passer for alle.
Ca 2 møter hver måned.

Styret kaller inn til
møtene.

Disse datoene for FAU-møter ble vedtatt:
24/1 kl 18.30
7/2 kl 18.30
21/2 kl 18.30
14/3 kl 18.30
28/3 kl 18.30
Neste møte - 24/1:
Vi jobber i arbeidsgruppene. Hver gruppe
organiserer møtet selv. Hver arbeidsgruppe
må velge en arbeidsgruppeleder som kaller
inn og holder møtene i gruppen og sørger
for progresjon og kontinuitet.
Styret har styremøte. Vi må huske å ta med
hvem som deltar på møtene når vi skriver
referat.
Sak 2:
Nyttårsball

Reidar Haugen har læreransvar for
elevrådet på ungdomstrinnet. Hvis
fremdeles gult nivå, så kan ballet måtte
utsettes til våren. En detaljert plan bør være
klar, slik at man kan komme raskt i gang og
arrangere når muligheten byr seg.
FAU-styret tar kontakt med Reidar/rektor for
status. Foreldrerollen: vakthold, muligens
bake kaker. Arbeidsgruppen sjekker opp
tidligere erfaring.

Arbeidsgruppen:
Skoleball og
sommeravslutning
10. trinn

Arbeidsgruppe:
Monica Bjelde, 10. trinn
Nils Petter Albrechtsen, 10. trinn
Tone Nordtvedt Dale, 10. trinn
Kari Pedersen, 10. trinn
Sak 3:
17. mai

Arbeidsgruppe:
Marit Selberg Sigurdson, 2. trinn
Irene Holvik Johnsen, 2. trinn
Ingvild Kahrs, 5. trinn

Arbeidsgruppen:
17. mai

Arbeidsgruppen finner info om hva som er
gjort tidligere og begynner å planlegge.
Bjarte hjelper med å finne tidligere
materiale.
Sak 4:
Februaraktiviteter
(blir eventuelt senere
på våren)

Arbeidsgruppe:
Karianne Solberg 1.trinn
Chatrine Carlsen, 1. trinn
Benedicte Hansen, 3. trinn
Vi trenger flere FAU-representanter i denne
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen finner info
om hva som er gjort før og starter
planleggingen i neste uke.

Arbeidsgruppen:
Februaraktiviteter

Holen skolebygg bestilles via Bergen
kommune sin nettside:
https://www.bergen.kommune.no/aktivby/
Arbeidsgruppen tar kontakt og ber om at en
uke settes av til disse aktivitetene.
Sak 5:
Julefeiring på
ungdomstrinnet

Tilbakemeldinger fra ungdommene på
10. trinn om at det er lite markering av
høytider på ungdomstrinnet generelt.
En FAU-representant på 10. trinn har sendt
henvendelse på mail til kontaktlærerne og
avdelingsleder på 10. trinn. Ikke fått
tilbakemelding. FAU følger saken opp og vil
komme med innspill til dette på årshjulet.

Styret

Sak 6:
Vurdere kriterier for
pengestøtte fra FAU

Det er ingen konkrete søknader til FAU.
Retningslinjer/kriterier finnes, men disse bør
evalueres og revideres, inkludert dette med
“åpen for alle”.
- Lego League
- Nyttårsball
- 1.klasse - bli-kjent aktiviteter
- Uteskolen på Holafjellet

Styret går gjennom
kriteriene på neste
styremøte og
utarbeider et
forslag.

Sak 7:
Ny skole - erfaringer
så langt, og forslag til
bruk.

Tilbakemeldinger til FAU om:
- Utrygg trafikk, grunnet veiarbeid ved
Helmers vei. FAU v/Tone har sendt mail til
rektor. Rektor er på saken.
- Lys på skoleveien ikke på. Fare, særlig
over gangfelt.
- Glassrom (transparente rom, elever blir
sett av alle hele tiden, noe som blant annet
fører til dårlig konsentrasjon, lite rom for
“privatliv” og dårlig tilrettelegging for elever
som trenger “skjerming” eller ro i timene)
- Mulighet for å få tak i/kjøpe mat på skolen?
Når åpner skolekantinen?

Arbeidsgruppen:
Trafikk og
skolebygg
FAU v/Katarina
kontakter BKK.

Arbeidsgruppe trafikk og skolebygg:
Inga-Lill Aasland Andersen, 9. trinn
Henriette Hagen Hansen, 9. trinn
Katarzyna Joanna Lysko, 8. trinn
Sak 8:
Komme i gang med
arbeidsgrupper.

Lage en liste over hvem som er med i de
ulike gruppene og ha med kontaktinfo.
Bør ha en leder per arbeidsgruppe.

Sak 9:
Eventuelt

Gult nivå grunnet høyt smittetrykk.
Hvem stiller på SU-møtene?
Bjarte Hundvin, FAU leder
Monica Bjelde, FAU nestleder
ARBEIDSGRUPPER:
Kontaktinfo til FAU-repr:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/h
olen-skole/rad-og-utvalg/fau-representanter-og-klassekontakt
er-2021-2022

SMU (Skolemiljøutvalget):
Kenneth Gangstø, 9. trinn
Linda Rolfsnes, 8. trinn
Karianne Solberg, 1. trinn

Styret
Tas opp på neste
fellesmøte.

Trafikk og skolebygg:
Inga-Lill Aasland Andersen, 9. trinn
Henriette Hagen Hansen, 9. trinn
Katarzyna Joanna Lysko, 8. trinn
Februaraktiviteter:
Karianne Solberg, 1. trinn
Benedicte Hansen, 3. trinn
Chatrine Carlsen, 1. trinn
17. mai:
Marit Selberg Sigurdson, 2. trinn
Irene Holvik Johnsen, 2. trinn
Ingvild Kahrs, 5. trinn
Skoleball og sommeravslutning 10. trinn:
Tone Nordtvedt Dale, 10. trinn
Nils-Petter Albrechtsen, 10. trinn
Monica Bjelde, 10. trinn
Kari Pedersen, 10. trinn
Innkomne saker på 6., 8., og 9. trinn:
1. Det har kommet flere mailer til foresatte
fra skolen om utagerende oppførsel og
dårlig arbeidsmiljø. Hvordan skal dette
jobbes med fremover fra skolens side?
Foreldre etterlyser mer konkret informasjon
og tiltak.
- FAU har også lite informasjon om
dette. SMU arbeidsgruppe i FAU
utformer derfor spørsmål til skolen.
2. Foresatte savner fagmateriale på papir
og oversikt over nettressurser som de
kan benytte når elevene skal hjelpes og
jobbe hjemme og lese til prøver.
Hvor kan de få informasjon?
- Saken er tatt opp i FAU, og vi har
blitt enige om at det å kontakte
faglærer eller kontaktlærer først, er
den rette veien å gå, hvis ikke ta
kontakt med avdelingsleder på
trinnet.
- Hvis saken fortsatt forblir uløst, ta
kontakt med FAU
3. Trivselsleder - hva er FAU sin rolle?
FAU mener at FAU har ingen rolle.
Dette er skoleledelsen sitt ansvar.
Forts. Eventuelt:
Framtidige referat
deles hvor?

Alle referat sendes på mail til rektor og
legges ut på skolens og FAUs hjemmeside i
pdf-format.
Nettside FAU Holen:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/h
olen-skole/rad-og-utvalg/fau-foreldreradets-arbeidsutvalg

Styret

