FAU møte 19.november 2019
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lise 1.trinn
Annie 2.trinn
Jannicke, 2.trinn
Kenneth 3.trinn (møteleder, stedfortreder for Jan)
Silje 3.trinn (referent)
Monika 4.trinn
Trude 4.trinn
Bente 5.trinn
Jan Erik, 6.trinn
Geir Henning 6.trinn
Henning 7.trinn
Kristina 7.trinn (referent)
Maylinda (stedfortreder for rektor)

Meldt forfall:
•
•

Jan, 1.trinn
Ted, 5.trinn

Ikke meldt forfall:
Alle trinn er representert.

Velkommen
•
•
•

Innkalling godkjent.
Referat forrige møte godkjent.
Referent: Kristina/Silje

Skolen informerer
•

•

Kvalitetsoppfølgingsmøte 29.01.2020
o Egenutvikling, ser på utvikling fra i fjor.
o Tverrfaglig samarbeid.
o Kurs for elevråd og FAU (27.11.2019)
o Ønsker å ha med to fra FAU, leder og nestleder
Uro på de yngste trinnene på skolen
o Skolen ønsker tett samarbeid med alle foreldre på trinnene som er utsatt. Samarbeid
skole-hjem må styrkes.
o Det jobbes med tiltak både i klasserommet og friminuttet. Økt bemanning.
o Noen foreldre har dessverre opplevd manglende informasjon og de ønsker en
presisering av rutinene rundt dette.
o Skolen beklager og vil så klart ha tilbakemelding fra de det gjelder slik at de kan få
gjennomgått runtinene i de enkelte tilfellene.
o Vanlig praksis er rapportering i hierarki og å informere de involverte, og i noen
tilfeller alle foreldre på trinnet. Spesielt hvis det har skjedd voldsepisoder.
o Skolen får hjelp av Bergen Kompetansesenter i slike situasjoner.

Spørsmål/informasjon fra FAU til skolen
•
•

•

Vær morsom plakat
o Kjøreregler for bursdagsfeiring laget av FAU. Deler ut plakaten via ranselpost og FAU
ønsker at den skal bli delt ut på første foreldremøte for 1.trinn hver sommer.
Klær/utstyr som forsvinner.
o Tilbakevendende utfordring.
o Alle foreldre må merke alt, alltid.
o Klær samles i beholdere for gjenglemt tøy. Det legges frem på Kalandsfestivalen før
det sendes til Fretex.
Film av KIL-samling delt på sosiale medier
o Skolen oppfordres til å presisere regelverket ovenfor foreldre.

Trafikkgruppen informerer
•

Rutebuss til og fra skolen, spesielt for 7.trinn (men også andre trinn kan være berørt)
o Flere 7.klassinger rapporterer at de til stadighet blir nektet adgang til rutebussen.
Dette gjelder både til og fra skolen. Bussjåførene sier de skal ta skolebussen, eller de
rett og slett bare nekter dem å komme på uten grunn. Mange har opplevd
kjeft/skjenn fra bussjåførens side, uten at de forstår hvorfor.
o På den dedikerte skolebussen (nr 99) er det ikke plass til alle som tar buss til eller fra
Valle, og de får beskjed fra skolen om at 7.klassingene skal ta rutebuss.
o Barna opplever utrygghet på skoleveien ved slike hendelser, og vi ser at det blir
oftere og oftere.
o Foreldre på 7.trinn er oppfordret via Facebook å klage direkte til Skyss ved slike
hendelser, og ta kontakt med skolen.
o Trafikkgruppen i FAU tar opp denne problemstillingen med Skyss direkte, og skolen
informerer om elevenes opplevelser via sine kontaktpunkter.
o Barna går glipp av skoletid, de blir usikre på skoleveien og vi foreldre betaler for en
tjeneste de ikke får benytte seg av.
o Småtrinnet etterlyser også varslingssystem fra skolen hvis buss uteblir.

TV aksjonsgruppen informerer
•
•
•
•
•
•

Medlemmene har avlagt rapport, og fikk masse skryt av den lokale komiteen.
Ønske for neste år er å forankre TV-aksjonen mer på skolen.
Forslag: informere de eldre trinnene om arbeidet ved å besøke klassen på skolen på forhånd.
På den måten få barna med som bøssebærere.
TV aksjonen kunne laget et samarbeid med et eller flere klassetrinn hvor elevene får lære om
organiseringen og gjennomføringen at TV aksjonen, så tror vi at dette vil kunne gi barna en
god innsikt i det arbeidet der er å organisere og gjennomføre en TV aksjon.
Ønsker å få luftet ideen med skolen og eventuelt lærerne på et trinn eller to for å planlegge
hvordan vi kunne gjennomføre dette til neste år og få laget en mal for fremtidige FAU
medlemmer på hvordan vi gjorde det og hvilke tilbakemeldinger vi får fra skole/elever.
Medlemmene i gruppen fordeles ikke til andre grupper når TV-aksjonen er over.

IKT-gruppen informerer
•

Vigilo
o
o

Foreldredel er stengt for bruk, sperre for kommunikasjon mot foreldre av
sikkerhetsårsaker
Kommunen har bestemt at lærerne må fremdeles bruke plattformen. Utfordring
med tilgang i forhold til vikarer, men det jobbes med.

•
•
•

Ikke svar fra Datatilsynet vedrørende Google Classroom.
o Avventer svar fra Bergen Kommune, skolen har ikke hørt noe så langt.
Facebook-gruppen til FAU: Er alle medlem?
Støtte av Barnevakten-seminar for 6. og 7.trinn? FAU støtter med 8000 kr.

17.maigruppen
•

•

•

17.mai er eneste inntektskilde til FAU, og gir oss muligheten til å støtte trinn med sosiale
aktiviteter som avslutning for 7.trinn, sommeraktivitet for 5.trinn og foredrag via
Barnevakten. Det er viktig at vi formidler dette videre til trinnene slik at vi kan jobbe sammen
mot å lage et godt arrangement som både tjener penger og ivaretar alle
deltakerne/dugnadshjelperne.
Mange synes det er dyrt, og prisene har variert noe de siste årene. Utfordringen er å få med
alle, men likevel generere nok inntekt til at skolekorpset og idrettslaget får en akseptabel
dugnadsinntekt.
Innspill fra FAU: Dele ut «pakker» med bonger og gavekort til foreldre som er i en
utfordrende økonomisk situasjon. Utfordring: Hvordan få foreldre til å informere om
behovet?

SFO-gruppen informerer
•

•

Toalettfasisliteter på SFO
o Toalettene skal utbedres. Det er trangt og vanskelig å holde rent. Det går ut over
sikkerheten til både barn og voksne.
o Elever med spesielle behov trenger ofte hjelp i toalettsituasjoner, men det er dårlig
plass og døren må stå åpen.
o Toalettene ute er tilgjengelige i SFO-tiden, men elever må spørre om å få dem låst
opp ved behov.
o Henrik er kontaktet vedrørende saken og forespørsel er sendt til rektor.
o Byggforvalter hadde en avtale, men denne ble ikke fulgt opp. Skolen tar kontakt for
ny avtale.
Hvordan blir det med bandrom nå som bomberommet er stengt? Tar med saken videre til
neste møte.

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.
o Vi tar med oss punktet til neste møte da dette ikke er fulgt opp.
Økonomi
o Budsjett etterlyes
Bålpanne utenfor? Kan FAU støtte kjøp av en ekstra? Usikker på om det er et behov, vi tar
det opp på neste møte.

Neste møte
•

15.januar 2020 kl 19

