FAU møte 27.august 2019
Til stede:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan, 1.trinn
Lise 1.trinn
Annie 2.trinn
Jannicke, 2.trinn
Silje 3.trinn
Kenneth 3.trinn
Monika 4.trinn
Trude 4.trinn
Randi, leder 17.maikomiteen 2019
Ted, 5.trinn
Jan Erik, 6.trinn
Kristine 6.trinn (møteleder, avtroppende leder)
Kristina 7.trinn (referent)
Henning 7.trinn
Rune (rektor)

Meldt forfall:
•
•

Geir Henning 6.trinn
Bente 5.trinn

Alle trinn er representert

Velkommen
•
•
•
•

Innkalling godkjent.
Referat forrige møte godkjent.
Referent: Kristina
Forslag: Årsmøteprotokoll bør innføres. Dette tar vi neste møte når økonomien er oppgjort.

17.mai-komiteen informerer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluering.
Organisert som tidligere med grupper. Fordelte foreldrene i 3.trinn på gruppene med en
leder i hver.
Lederne hadde møter som avtalt.
Minnepenn med handlingsplaner og lister ble brukt.
Fikk problemer på Vipps på selve dagen, måtte bruke privat-Vipps. Gikk tom for kontanter.
Gjennomgang av regnskap
Inntekt: 77 tusen
Valgte ikke Spar som mat-leverandør denne gangen pga god avtale med Coop Fana.
Brukte 9 tusen på premier.
Til sammen utgifter: 23 tusen
Fordelte ikke inntekter på hvor de ble tjent.
Ca 19 tusen overført til KSM og FAU
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•

KIL får 16 tusen
Nyhet: Solgte grønnsakssuppe
Kritikk: Pølsebod på en bare en plass. Dette hører vi om hvert år, og det har vært prøvd ut
salg av pølser i kafeen tidligere. Mye arbeid og lite ekstra inntekt.
Gikk tom for flaskevann, men alt annet var det nok av.
Mer enn nok kaker. Måtte dessverre kaste en del.
Kritikk for dårlig rydding av styrkerommet og kjøkkenet i KIL-hallen.
KIL ønsker bedre løsning for henting av kakefat.
Fiskedam som styres av 7.trinn, tilbakemelding om litt mye rot på rommene.
Ikke god nok opplæring av lykkehjulet.
Tog og 17.maiade gikk bra. Veldig bra med generalprøve på 16.mai.
Litt dårlig lyd pga høyttalerne var plassert for lavt.
Programblad ble kun skrevet ut til skoleelevene og barnehagene. Hang opp på butikker og
busstopp. La det ut på Facebooksider.

Hva er FAU
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vurdering av skolen og skolemiljø
Kurs og samlinger
Informasjonskanal
Samarbeid med skolen
Representerer alle foreldrene på skolen
Skolemiljøutvalg, SMU
o Rådgivende organ for skolemiljø
o FAU har representanter i SMU
o Møte 4 ganger i året
SU, Samarbeidsutvalg
o Skolens øverste rådgivende organ
FAU har også vært med på Kvalitetsevaluering på skolen
Viktig at alle trinn er representert på hvert FAU-møte, hvis representantene ikke kan må
klassekontaktene eller andre foreldre stille.
FAU-representantene bør i forkant av hvert møte spørre foreldregruppen om det er noe de
ønsker å ta opp. Per i dag brukes ulike Facebook-grupper til dette.
Hva gjør vi med referatene? Vanskelig når vi ikke kan legge ut på skolens hjemmesider. Dette
vil løse seg i løpet av skoleåret med nytt arministrasjonssystem.

Skolen informerer
•

•

Buss:
o Vanskelig oppstart. Bommer på hentetider. Skyss og Tide har samarbeidsproblemer.
o Feile tider i forhold til bestilling, ventetid for elever og lærere
o Skyss behandler bestilling som de sender videre til Tide.
o Bussene kjører forbi, kjører ikke inn på skoleplassen
o Silje tar kontakt med Tide (hun har en kontakt i administrasjonen)
o Sak for trafikkgruppen til neste møte.
Avvik etter tilsyn for miljørettet helsevern
o Tiltakene er rettet

o
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•
•
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Bom på skoleplass, posten vil kjøre helt opp ved levering og vil ikke at den skal være
lukket. Skolen åpner den ved behov.
o Tiltak på SFO med vasker er iverksatt.
o Skiftet armaturer i flere klasserom.
o Luftkvalitet er sjekket og godkjent, enda en måling skal foretas
o Etterklang i klasserom er rettet med plater i taket. Noe lukt fra platene, men det er
ikke farlig og forventes å forsvinne etter hvert.
o Nedre skoleplass: Renovert av entreprenør. Sikret murer og skiftet ut sand. Plantet
litt og fikset på gressplen. Drenering.
o Revidert og oppdatert internkontrollsystem.
o Renholdsrutiner er revidert.
o Bomberom er stengt. Fuktighet, ventilasjon. Skolen håper sivilforsvaret skal fikse
rommet siden det er et tilfluktsrom. Bandrom er prioritert, men vanskelig å få til på
det nåværende tidspunkt.
Aktivitetsklokke med sim-kort skal ikke brukes i skoletiden eller på SFO. Likestilt med mobil.
Koding på 3.trinn, SFO-ansatte har vært på kurs.
Nytt administrasjonssystem på skolen fra høsten av. Kontakt mellom skolen og foreldrene.
Navn: Vigilo. Alle elevmapper arkiveres elektronisk. Brukes internt.
SFO ønsker midler fra FAU til sponsing av utstyr, søknad kommer.
Avtale om tilsyn av skolen på ettermiddag/kveld. I gang med ny avtale med KIL.
Posidriv: Elever som trenger andre tiltak utenfor klasserommet. Skal ha to timer praktisk
arbeid ute. Starter med en gruppe på 16 elever på ulike trinn. 4 timer i uken. Skal være sikret
innhold i læreplanen. Invitere andre med inn etter hvert, for å ivareta inkludering.
Skolen ønsker at foreldre bruker skolen på kvelden etter avtale. Klasserom og aula
leies/lånes gjerne ut hvis foreldre ønsker å arrangere noe, bursdager, spillkvelder, etc.

Spørsmål/informasjon fra FAU til skolen
•
•

•
•
•
•
•
•

SFO-foreldre må hente nøkkel for å hente skiftetøy på skolen også før kl 16.30.
o Renholderne låser, men de skal få beskjed om at døren i aula skal være åpen.
Google Classroom. G-Suite produkter må ha samtykke fra foreldre. Foresatt har meldt sak til
rektor, ønsker at skolen skal følge Google sine retningslinjer om samtykke fra foresatte.
Spørsmål er rettet til Bergen Kommune, siden de har pålagt bruk av Google Classroom.
Bergen Kommune har svart, svaret blir videresendt FAU etter møtet. FAU opprettholder
kommunikasjonen med den foresatte vedrørende denne saken.
Tilbakemelding fra forelder vedr kalandsfestivalen: Forstår ikke hensikt, dårlig informasjon
fra skolen.
Ønske om årshjul, med KIL-samlinger etc slik at foreldre kan sette av tid. Vanskelig når tider
endres etter hvert, skolen skal forsøke.
Nye foreldre trenger på generelt grunnlag mer informasjon.
For lite informasjon på skolens nettside. Denne må ha informasjon om hvordan FAU
kontaktes.
FAU har fått egen e-post adresse, denne må sjekkes av leder.
Noen foreldre ønsker anonym postkasse. FAU ønsker ikke dette pga vi har taushetsplikt.

Valg
•
•

Sekretær: Kristina
IKT: Ted og Bente

•
•
•
•
•
•
•

Trafikk: Henning og Geir Henning
SFO: Monika og Jannicke
TV-aksjonen (20.oktober): Trude og Jan Erik
Leder: Jan
Nestleder: Lise
Kasserer: Annie
17.mai: Kenneth og Silje

IKT-gruppen informerer
•

Ingen saker.

Trafikkgruppen informerer
•

Ingen saker

SFO-gruppen informerer
•

Ingen saker.

TV aksjonsgruppen informerer
•

Ingen saker

Eventuelt
•

Ingen saker

Neste møte
•

?

