Referat FAU, Christi Krybbe Skoler, onsdag 5/12 2018 kl 1900
Tilstede: Line Sørskog (Leder, 5.), Harald Borge (Rektor), Vidar Staalesen (7.), Jessica Leigh
Schultz (6.), Bryce Pawlowski (4.), Marianne Stub (3.), Frøydis Tengs Lien (2.), Tone Sæle (2.),
Gyri Vorren (7.).
Meldt forfall: Jannicke Schumann-Olsen (1.), Gudmund Waahler (4.).
Sak 1: Referat
Referat fra forrige møte er sendt ut på e-post, og lest av alle tilstedeværende. Ingen
kommentarer til referatet.

Sak 2: Orientering fra skolens ledelse
Rektor skal bli informert av etat for strategi angående utvidelse og oppussing av skolen. Det blir
over jul en gang. Det er enighet i samarbeidsutvalget om at utvidelse av skolens tomt ved å kjøpe
mer areal er avgjørende.
I mai skal SFO ha besøk av en skuespiller/forfatter 2. 10. og 13. Mai. Det blir noe
dramaundervisning med elevene.
Rektor lurte på om noen i FAU kjente noen som kunne sveise en juletrefot.
Oppfølginssak fra forrige møte. Det ble meldt inn at det ble observert en del slåssing utenfor
skoletid spesielt om morgenen. Rektor forteller at Christi Krybbe skiller seg ut fra andre skoler
ved at SFO er i et annet bygg med en annen uteplass. Det er tilsyn fra klokken 8.15 om
morgenen. Det kan ikke settes inn flere voksne tidligere, eventuelt må foreldre som har barn i
SFO alder melde dem inn i SFO.

Sak 3: Innspill til SFO
SFO-leder Asgeir lurer (gjennom samarbeidsutvalget) på hva som kan gjøre SFO mer attraktiv
for 4. Trinn, siden nesten hele trinnet har sluttet på SFO? Og om hva foreldrene tenker om
måltid.
Det ble nevnt leksegrupper og flere aktiviteter. Vidar nevnte at han merket når det gjelder hans
barn at det var viktig med samkjøring mellom trinnene. 4. Trinn hadde blitt flyttet ned til å være
sammen med de minste siste året dermed var det ikke like mange å leke med som tidligere.
Foreldrene er stort sett fornøyd med smøremåltidet. Noen barn spiser såpass mye at de ikke vil
ha middag. Det kan noen ganger være problematisk.

Sak 4: Skoleruten 2019-2020
Skoleruten er godkjent og følger Bergen Kommune. I november 2019 blir det to
planleggingsdager etter hverandre 7.-8. november, dette er torsdag og fredag.
Sak 5: Juleverksted
Frøydis venter på rapportene. Alt gikk bra på juleverkstedet, god stemning blant barn og voksne.
Litt lite folk i starten, flere utover dagen. Frøydis lurer på om neste års juleverksted burde vært
kortere.
Vi har ikke fått vite noe angående vipps ennå. Opptelling av kasse på kafé var 5 296,- med
velslepenger.
Sak 6: Oppfølgingssaker
a) Kurs
Sløydkurs gikk bra på SFO, ble kortet ned på kveldstid. Musikkteater på SFO er ferdig nå, har gått
10 ganger i høst ca 6000 kr.
Det blir sjakkkurs til våren på kveldene.
Gyri ønsker mer tips og hjelp til kurs. Oppfordrer alle til å tenke over om man har idéer til kurs.
Man har før benyttet seg av yrkesskoler slik som kokkelinjen på Sandsli videregående. Gyri
undersøker med en blomsterdekoratør, Jessica undersøker Confusius Institute angående
Caligrafi. Line kontakter keramiker på bryggen angående keramikkkurs.
b) Trafikksikkerhet
Blir overført til neste møte.
c) Byggesak
Dette er dekket under sak 2.
d): Økonomi
Nytt FAU-styre er godkjent i Brønnøysundregistert (Line, Espen og Gudmund) . Line har
signaturrett der, det hadde vært hensiktsmessig med en til med signaturrett. Line søker om
nærmiljømidler innen fristen 23. Februar.
Sak 7: Eventuelt
Gløgg på lysfesten:
I fjor solgte FAU-representanter Gløgg på lysfesten. Det var en del arbeid og det må være en del
representanter til å få det til. Vi besluttet å droppe det i år.
.
Møtet avsluttet 20.10
Referent Line Sørskog

