Referat FAU styremøte Holen 24.01.2022 - Teams
Referent: styret
Tilstede: Bjarte, Monica, Nils Petter og Ingrid (alle)
Saker:

Referat:

Ansvar:

Sak 1:
Hvem kan og bør ha
tilgang på FAU
mailkonto?

Kun FAU-styret har tilgang til FAU mailkonto pga Styret
personvern. Alle i styret kan logge seg inn, lese
og svare på mailer.

Sak 2:
Referat fra FAU møter
deles og sendes
hvor?

Alle referater sendes rektor.

Sak 3:
Innlogging FAU
mailkonto

To-faktor-autentisering er knyttet opp mot et
privat mobilnummer. Må fjernes.

Styret

Referater legges også etterhvert ut på FAU sin
nettside.
Styret

Info om innlogging ble delt med alle i styret.
Sak 4:
Innlogging FAU sin
hjemmeside

Nettside FAU Holen:

Sak 5:
Innkomne saker
på 6., 8. og 9. trinn

Fra forrige felles FAU-møte 17.01.22:
“1. Flere mailer til foresatte fra skolen om
utagerende oppførsel og dårlig arbeidsmiljø.
Hvordan skal dette jobbes med fremover fra
skolens side? Foreldre etterlyser informasjon og
tiltak. Utekontakt?
- FAU har også lite informasjon om dette.
SMU arbeidsgruppe i FAU utformer
derfor spørsmål til skolen.”

Styret

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/holenskole/rad-og-utvalg/fau-foreldreradets-arbeidsutvalg

Info om innlogging ble delt med alle i styret.
Styret

I kveld har styret drøftet og kommet frem til:
- FAU ønsker info fra ledelsen om hvordan
ressursene brukes på Holen.
F.eks. Voksentettheten? Miljøarbeidere?
Utekontakten? Forebyggende arbeid ved
besøk av politiet? Barnevakten?
Natteravn?
- Kan rektor informere FAU om
dette på neste FAU møte
07.02.22?
2. Trivselsleder - hva er FAU sin rolle?

Skoleledelsen

FAU mener at FAU har ingen rolle.
Dette er skoleledelsen sitt ansvar.
Sak 6:
Vurdere kriterier for
pengestøtte fra FAU

Styret har utarbeidet et nytt forslag til
vurderingskriterier. Forslaget blir tatt opp og evt
vedtatt på neste felles FAU-møte.

Styret

Sak 7:
Saker fra SMU møter
2020 og 2021

1. Ønske om å gjenoppta samarbeid med
Barnevakten og arrangere temakvelder for
elever og foresatte

Info om saker er
funnet i SMU sine
møtereferater i 2020
og 2021:

Sak 4- 2020/21: Hva foresatte kan bidra med i
det systematiske arbeidet

Styret

“FAU-representantene pekte på viktigheten av at de
foresatte støtter oppunder skolens arbeid med sosial
kompetanse og de fokusområdene trinnene har. Det ble
pekt på viktigheten av å følge med på elevenes sjargong
og språkbruk og reagere som tydelige voksne og gode
rollemodeller. FAU-representantene vil ta opp igjen
samarbeidet med Barnevakten og temakveld for elever og
foresatte, når det lar seg gjøre å gjennomføre en slik
temakveld. Rektor vil oppfordre det påtroppende FAU til å
sette dette på dagsorden og oppfordre foreldregruppen til å
støtte oppunder arbeidet med sosial kompetanse og de
fokusområdene trinnene nå har.”

Det gjeldende FAU-styret er enige, men vi vil
veldig gjerne vite hva fokusområdene på de
ulike trinnene nå er.
- Kan rektor informere om dette på
neste FAU-møte 07.02.22?
Sak 5- 2021/22: Foresattes opplevelse av
skolemiljøet.

Styret

“Opplever et godt skolemiljø, men enkeltelever som
utfordrer og noen klikkdannelser . Utfordrende å holde
oversikt grunnet store trinn på ungdomstrinnet. Opplever
det positivt at elevene får mulighet til å gå rundt vannet i
friminuttene og ha fotballbinge i nærheten. - Hva kan
foresatte bidra med i det systematiske arbeidet?
- Har FAU en bestilling til skolemiljøutvalget?
FAU tar dette opp i neste FAU-møte.”

Det gjeldende FAU-styret ser at denne saken
har sammenheng med Sak 4- 2020/21.
FAU trenger mer info fra rektor, jmf sak
4-2020/21, før vi kommer med en bestilling til
skolemiljøutvalget.
- Kan rektor informere om dette på
neste FAU-møte 07.02.22?
Sak 8:
Få oversikt over
innkomne saker til
FAU mailkonto.

Organisere innkomne saker:

Styret

a. styresaker
b. saker som skal tas opp i hele FAU
Styret går gjennom alle mailer og lager en
oversikt til neste styremøte/FAU-møte.

Sak 9:
FAU bidrag til offisiell
åpning av nye Holen
onsdag 2. februar
2021 kl 09.30-11.30

Skal FAU bidra med noe? I så fall, hva?
Rask grubling kreves…

Sak 10:
Eventuelt

Styret laget sakslisten til neste felles FAU-møte
sammen.

Styret

Vi tar dette på mail/Teams innen mandag 31/1.
- Har rektor noen forslag til FAU
bidrag?
Styret

