FAU møte 24.september 2019
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan, 1.trinn
Lise 1.trinn
Annie 2.trinn
Jannicke, 2.trinn
Kenneth 3.trinn
Trude 4.trinn
Bente 5.trinn
Ted, 5.trinn
Geir Henning 6.trinn
Kristina 7.trinn (referent)
Rune (rektor)

Meldt forfall:
•
•
•

Henning 7.trinn
Jan Erik, 6.trinn
Silje 3.trinn

Ikke meldt forfall:
•

Monika 4.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.
o Jan inviterer Kristine A til et møte for å få klarhet i om økonomien er oppgjort fra
forrige skoleår.

Skolen informerer
•

•

•

Kvalitetsoppfølging i februar/mars.
o FAU og elevråd er invitert
o Mål fra i fjor skal vurderes
Elevkantine
o Ønsker å gå bort fra betaling pga kjøpepress og høyt dokumentasjonskrav for skolen.
o Gratis kantine med varmmat en fredag i måneden.
o Finansieres av skolen.
o Læring for de som jobber i kantinen, sosialt utbytte for alle elever.
o Rune skriver søknader til leverandører for sponsing eller reduserte innkjøpspriser.
Buss:
o Saken løste seg.

o

•

•
•

En far ved skolen klarte å løse saken ved hjelp av en samtale med skolebyråden i
Bergen, som løftet saken hos Skyss. Dette viste seg å gjøre hele forskjellen, og Skyss
er med ett blitt samarbeidsvillige og lydhøre ovenfor skolens ønsker.
5.trinn: mye uro i klassen en dag. Læreren filmet dem, og elever reagerte negativt. Læreren
tar selvkritikk og forstår at dette ikke var lurt. Skolen legger seg flat og beklager. Dette var en
glipp fra skolens side og de har tatt grep for å forhindre at det skjer igjen.
Bomberommet er stengt for elever. Som lagringsrom brukes det fremdeles. Skolen ser på
alternativer for bandrom andre steder.
Ny læreplan august 2020.

Spørsmål/informasjon fra FAU til skolen
•

•

•

Ønske: Lekestativer for økt aktivitet ute. Elever sitter mye stille. Finnes ikke midler på
driftsbudsjettet. Men rektor ønsker at skolen i samarbeid med FAU sender en søknad om
utbygging av lekeområde.
Google Classroom/G-suite
o Samtykke: Skriv følger Bergen Kommunes krav, og samtykke til bruk av skolens
datautstyr omfatter software. Kaland Skole forholder seg til skoleeiers krav og
retningslinjer for bruken av disse.
o Samtykke-skriv bør kanskje revideres slik at foreldre forstår bedre hva de samtykker
til. Dette kan gi bedre informasjon og forståelse.
o FAU vil gjerne være med å revidere et nytt samtykke-dokument.
o Alternativer for foreldre som ikke ønsker å gi sitt samtykke. Vanskelig å kommunisere
alternativer, da det per dags dato medfører en del ekstra administrasjon. Men de
som har gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker at barna sine bruker produktene
har fått tilbudt andre muligheter.
o Manglende informasjon til foreldre i forkant av innføringen av produktene ville
kanskje ha gjort en forskjell. Skolen tar selvkritikk og vil ta erfaringen med seg videre.
o God informasjon fra skolen i fremtiden skal kunne bidra til å løse denne
problematikken.
Nytt administrasjonssystem på skolen som administrerer kontakt mellom skolen og
foreldrene.
o Navn: Vigilo.
o NB: Virker ikke på Kaland Skole enda. Det har blitt sendt ut en beskjed til noen av
foreldrene via systemet, men de har fremdeles problemer med å få det til å fungere
helt.
o Kommunen har sagt at systemet vil være oppe å gå i løpet av høsten. Alle foreldre vil
få informasjon når det skal tas i bruk for fullt.

Trafikkgruppen informerer
•
•

Opplegg fra Trygg Trafikk.
o Muligheter for å få undervisning fra dem på skolen.
Vegvesenet vil ikke sette ned fartsgrensen så lenge det er en europavei. Men da er det
muligens muligheter når den nye veien åpner om noen år.

IKT-gruppen informerer
•

Samtykke-erklæring for bruk av skolens dataverktøy bør revideres.

17.maigruppen
•
•

Komiteen er godt i gang med arbeidet.
Bankkonto – ok

SFO-gruppen informerer
•
•

Spøesmål vedrørende toalettfasiliteter. Hvor mange toaletter har SFO?
Hva skal stillerom på SFO brukes til i fremtiden? Band?

TV aksjonsgruppen informerer
•

Ingen saker

Eventuelt/annet
•

Ingen saker

Neste møte
•

14.oktober kl 19.

