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Stig Hausberg (1A)
Marta Gjerdåker (2A)
Helge Fonneland (2B)
Kasia Hool (2B)
Christian Storvik (3A og 7A)
Per-Knut Gjersvik (3B)
Marit Ubbe (4A)
Markus Scholz (4B)
Terje Baardsen (5A)
Fredrik Wiencke (6A)
Eilert Sundt (6B)
Mangler representant (7B)
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Leder: Per-Knut Gjersvik
Nestleder: Marta Gjerdåker
Økonomiansvarlig: Stig Hausberg
Leder Trivselsgruppen: Uavklart
Leder Trafikkgruppen: Fredrik Wiencke

Før møtet manglet FAU ansvarlige for økonomi, samt to undergrupper. Stig påtok seg
ansvaret for økonomien. Han vil i starten bli assistert av Fredrik. Fredrik påtar seg ansvar for
Trafikkgruppen ut skoleåret. Elisabeth og Vibeke har tidligere meldt seg til å overta ansvaret
for Trivselsgruppen, men da de ikke var tilstede på møtet står denne fortsatt åpen. Vi håper
å få dette vervet på plass en av de nærmeste dagene.

Undergrupper - Status
Trivsel
Det har ikke vært noe aktivitet i Trivselgruppen siden forrige møte. Dette grunnet Covid-19
og manglende mulighet for aktiviteter.
Teatergruppen har ikke kunnet starte opp igjen grunnet krav om at elever ikke kan komme
tilbake til SFO dersom man har blandet kohorter på aktivitetene. Kasia undersøker om
Teater kan starte opp igjen dersom elevene ikke går tilbake til SFO etter aktivitetsslutt
Koret har fått nytt øvingstidspunkt fredager 16:30. De startet opp med øvinger 18. januar.
Kasia undersøker om de tar imot nye deltagere nå i vår.
Basketball og Taekwon-Do har også startet opp.
Sjakk planlegger oppstart med det første.

Trafikk
Hele Grønnestølsveien er nå skiltet som 30-sone. Det oppleves ikke at sonen respekteres
mellom skolen og Fjøsangerveien. Trafikkgruppen vil forsøke å få gjennomført fartskontroll
der og i Fredlundveien. Ytterligere utbedringer av Hjertesonen ble også diskutert.
Trafikkgruppen bes om å oppdatere Skolevei-dokumentet hvor nødvendig, samt se på flere
muligheter for å få senket farten rundt skolen.

17-mai
Det er 4. klasse, med assistanse fra 6. klasse som har ansvar for gjennomføring av 17. mai.
Assistansen er ekstra relevant i år da 17. mai ikke ble gjennomført i fjor. Årets 6. klasse er
da eneste andre klasse med erfaring fra 17. mai.
Marit og Markus kaller klassekontaktene for 4. og 6. klasse inn til oppstartsmøte snarest.
Markus har også ansvar for lyd under arrangementet.
Gjennomføring av 17. mai skal være godt dokumentert. Eilert ledet gruppen for noen år
siden og kan kontaktes for spørsmål.

Oppstart for aktiviteter
Kasia, Markus og Per-Knut koordinerer info for å få ut ranselpost så snart som mulig.

Sponsing av skidag
FAU har bestemt at vi sponser 6. klasse med skidag som fast aktivitet. For 2020 kostet dette
ca. 7.100 kroner. FAU sponser da buss og organiserer lån av utstyr for de barna som
trenger det.
Ansvaret for organiseringen faller på en av FAU-representantene for 6. trinn. I år blir dette
Eilert. Christian sender ham informasjon om gjennomføringen. Det kan med fordel opprettes
et fast dokument for dette.

Eventuelt
FAU-representanter
Terje er ferdig med sin periode som FAU-representant. Han iverksetter nytt valg for 5A.
Christian stiller for tiden for både 3A og 7A. Han vil forsøke å finne én ny representant.
7B har ingen representant.
Dersom vi har vara-representanter for alle klassene sikrer vi at eventuell sykdom eller andre
forpliktelser for hovedrepresentant ikke resulterer i at en klasse mangler representasjon

Intervju om håndtering av Coronahåndteringen i skolen
Minde skole har sammen med 20 andre skoler i Bergen blitt plukket ut til å delta i en
undersøkelse rundt håndteringen av Corona. Fokus vil først og fremst rettes mot perioden
med hjemmeskole våren 2020.
Marit, Eilert og Per-Knut stiller til digitalt intervju på vegne av FAU.

Synlighet
FAUs manglende synlighet i foreldregruppen ble brakt opp som på forrige møte. Covid har
påvirket synligheten i negativ grad. Per-Knut vil umiddelbart få lagt ut referat på Minde
Skoles nettside. Vi må også øke bruken av Facebooksiden.

Nærmiljømidler
Skolen fikk ikke tildelt nærmiljømidler i 2020. Hvis vi skal opprettholde sponsing av aktiviteter
er vi avhengige av disse midlene. Forrige søknadsfrist var juni 2020. Søknad må være klar i
løpet av våren.

Lekser
Bruk av lekser for 1. trinn ble brakt på agendaen. Det ble diskutert spørsmål rundt
motivasjonen og grunnlaget for den mengden lekser som pålegges elevene. Diskusjonen ble
også utvidet til å gjelde de andre trinnene.

Håndtering av lekser synes å være forskjellig fra skole til skole og også innad på trinnet.
Elevene har krav på spesialtilpasset undervisning, men ikke alle opplever at det
tilrettelegges for dette. FAU ser at det også kan være forskjellig holdning internt i
foreldregruppen.
FAU ønsker derfor å gjennomføre en undersøkelse rundt lekser i samarbeid med skolen. Vi
vil be rektor om en presentasjon av Minde skoles tilnærming til lekser for barneskolen
generelt og første klasse spesielt.
Marta og Markus vil ta hovedansvaret for denne undersøkelsen.

