FAU Smørås skole 20.10.20, referat årsmøte

Til stede: Jannicke (leder), Målfrid, Torunn (nestleder), Linda, Therese, Siren, Guro, Katrine, Lars
Morten, Stian, Berit (kasserer), Hilde og Ingvild Moen( rektor).
Forfall: Grethe Teigen (6b) og Synnøve Loftheim (2. trinn, blå gruppe)

Saksliste:
1. Velkommen og introduksjon
2. Informasjon fra rektor
3. Valg
4. Årshjulet
5. Eventuelt

1. Velkommen til nye FAU-medlemmer, kort informasjon fra leder om FAU, møtehyppighet m.m.
2. Informasjon fra rektor:
Skolen har nå 225 elever.
Blime-dansen danses og filmes 12. november.
Ingen Covid-19-smitte registrert på Smørås skole til nå. Det åpnes nå for innendørs gymnastikk,
men ikke dusjing.
Melkesalget er stengt ut oktober, men planlegges startet opp i november. Avventer oppstart av
fruktsalg.
Skolen har søkt og fått kr 150 000 til inventar og utstyr (møbler og noe IKT-utstyr). Rektor har bl.a.
kjøpt nye stoler og pulter til mellomtrinnet.
Smørås skole er en av 10 Bergensskoler som deltar i pilotprosjektet “Algoritmitsk tenkning og
programmering”. Skolen vil få diverse utstyr knyttet til dette og opplæring I bruk av utstyret, og
lærerne på 1. og 7. trinn skal delta i pilotprosjektet.
Smørås har fra November logoped (6 måneders prøvetid / vikariat) på skolen en dag i uken.
Refleksaksjon startet 19.10 og varer i tre uker. Alle fikk utdelt reflekser, og det er konkurranse om
hvilket trinn som er flinkest til å bruke refleks.
Fotografering: Det blir fotografering på skolen 28.10. 1. og 7. trinn får tatt portrettbilder, og alle
trinn får tatt klassebilder.
3. Valg
Jannicke Bjerke Falch ble gjenvalgt som leder, og Torunn Myhre ble valgt til nestleder. Berit
Kvinge ble gjenvalgt som kasserer.
4. Årshjul
Høstfest utgår.

Halloween: De fleste trinn har arrangement i mindre grupper, i regi av klassekontakt og ved andre
foreldreinitiativ. FAU vil generelt oppfordre til en inkluderende feiring. Det er et ønske fra FAU for
fremtiden å reservere Eventyrhuset for 1. og 2. trinn dersom disse ønsker å bruke bygget til
Halloweenfeiring.
Juleavslutninger: Noen trinn har holdt av dato i tilfelle det blir åpnet opp for å arrangere
juleavslutning på trinnet. Disse er:
1. trinn: 14.12 kl. 18
3. trinn: 17.12 kl. 18
4. trinn: 16.12 kl. 18
6. trinn: 10.12 kl. 18.
Dato og klokkeslett for 2., 5. og 7. trinn vil også bli reservert og kommunisert når disse er satt.
Smøråsspretten: 6. trinn har ansvar for å arranger denne aktiviteten. Dato for arrangementet er satt
til 18.04.2021. Mer info følger.
17. mai: 3. og 4. trinn har ansvar for å arrangere. Skolearrangementet foregår fra kl. 16-18.
Klassekontaktene på trinnet har ansvar for å ta initiativ og organisere.
Vårdugnad: 1. trinn er ansvarlig for en vårdugnad i forkant av 17. mai. På denne dugnaden skal
skoleplassen friskes opp, blomster plantes, bed ryddes etc.
5. Eventuelt:
Det ble diskutert den dårlige belysningen i Apeltunvegen fra bybanestoppet Skjoldskiftet til
Traneveien. Avviksmelding sendes til kommunen, der vi ber om utbedring av belysningen.

Referatføring i FAU: Dette gjøres trinnvis. 7. trinn referatførte årsmøtet 20.10.20, neste møte
referatfører 6. trinn etc.
Neste møte: 25.11.20 kl. 18.

