FAU møte 14.oktober 2019
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Meldt forfall:
•

Monika 4.trinn

Ikke meldt forfall:
•
•

Trude 4.trinn
Jan Erik, 6.trinn

4.trinn er ikke representert.

Velkommen
•
•
•
•

Innkalling godkjent.
Referat forrige møte godkjent.
Referent: Kristina
Taushetserklæring signeres av alle medlemmer

Skolen informerer
•
•
•

•

Oppstart for Vigilo
o Info.skriv kommer i ransler mandag
o Dårlig timing i for hold til tilgangsproblemer (medieoppslag)
Ikke svar fra Datatilsynet vedrørende Google Classroom.
o Rundskriv i PDF-format som er distribuert: Sier ikke noe om Google. Link heller til
Bergen Kommune sine egne sider om Google Classroom.
Referater fra FAU møter
o Kan legges på skolens hjemmeside
o Rune legger ut tidligere referater siste to år.
o Sendes rektor for fortløpende oppdatering.
o Referat sendes FAU først, så sendes til rektor etter godkjenning.
Kvalitetsoppfølgingsmøte
o Kaland har fått tildelt januar, uke 3.
o Dato kommer

•

o Tema for møte, handlingsplan.
o Kurs for foresatte og elevråd
o Ønsker å ha med to fra FAU.
Oppstart kantine uke 43
o Oppstart – suppe til alle
o Rullering som sikrer at alle elever får besøke kantinen en fredag i måneden

Spørsmål/informasjon fra FAU til skolen
•

•

Spisetid, tilbakemeldinger på spisetid, gjelder særlig 6.trinn. Kort spisetid, rekker ikke å få i
seg maten.
o Hva er standard spisetid for de ulike trinnene?
o Hvordan sikrer vi oss at barna får den tilmålte tiden til å spise? Bruker barna tiden til
å spise eller leke/tulle? Skolen ønsker tilbakemelding om noen barn ikke får i seg nok
mat.
o Rektor tar med seg tilbakemelding til lærerne.
Skolen låses før kl 16.30 slik at de som har barn på SFO ikke får hentet ting på skolen når de
skal hjem. Låserunde kl 16.30, og dør i aula skal ikke låses før det.

Trafikkgruppen informerer
•

Innkjørsel til skolen har hullete asfalt. Rune melder videre via sine kanaler.

TV aksjonsgruppen informerer
•

Alle i FAU legger ut link: www.blimed.no

IKT-gruppen informerer
•
•
•
•

Oppfølging av Google saken.
Sørge for at alle aspekter blir belyst.
Forslag: Kalle inn til utvidet foreldremøte og invitere noen fra IKT i kommunen?
Ønske om at vi lager skjema for godkjenning av referat slik at alle kan melde fra om
godkjenning før referat sendes Rune og legges ut på hjemmesidene.

17.maigruppen
•

Ingen saker

SFO-gruppen informerer
•

Spørsmål vedrørende toalettforhold. Trange toalett, ønske om universell utforming. Barn
som trenger hjelp til toalettbesøk blir ikke ivaretatt.

Eventuelt/annet
•
•
•

Generalforsamling
o Jan har laget dokument og skal sende det inn til Brønnøysundregistrene.
o Leder, nestleder og kasserer må signere med bank-ID i altinn.
Økonomi:
o Gjennomgang av forrige års regnskap
6. og 7. trinn søker midler fra FAU til å holde foredrag på skolen om nettvett for foreldre og
barn på trinnet.
o Barnevakten.no er kjent for at ha foredrag på dette området
o Foreldre, lærere og elever trenger oppdatering rundt nettvett.

o
o
o

o
o

Kostnader med 2 foredragsholdere, honorar, reisekostnader kr 7-8000.
Klassekasse alene er ikke nok for å dekke disse kostnadene. Målet er å gjøre
foredraget gratis for alle barn og foresatte.
FAU-representatnene for tinnene lodder stemningen blant foreldregruppen på
Facebook. Hvis størstedelen av foreldregruppen sier de ikke ønsker tilbudet ønsker
ikke FAU å bruke tid og penger på det.
Kan IKT-gruppen ta over ansvaret for en årlig sak?
Har ikke Bergen Kommune ansvar for opplæring rundt nettvett?

Neste møte
•

19.november kl 19.

