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Møtereferat

FAU møte 8 Fjellsdalen skole
27.04.2020

19.00 – 21.00

Tid (fra kl til kl):

Sted:

Google meet – møtekode:
fau-fjellsdalen-270420
Husk å mute mic ved påkobling

Innkalt av:

Kristine K Storesund

Ordstyrer:

Kristine K Storesund

Deltakere:

Georg Gundersen (1 trinn), Gunhild Naterstad (1 trinn), Lene U. Nerhus (1 trinn),
Ida Muca Nordahl (2 trinn), Kristine Eidesen (2 trinn), Tone Gjul Gardsjord (3
trinn), Lars Øverland (3 trinn), Silje Borvik (3 trinn), Monica Bjørnsund (4 trinn),
Hans Sigurd Mostøl (4 trinn), Lars Pedersen (5A), Kristine K Storesund (5B), Mari
Hysing (5C), Gitte Mari Bognø (6A), Sissel Mork- Knudsen (6B), Nils Patrik
Broddfelt (6C), Kjersti Gjennested (7B), Beate Kosinski (7C)

Ikke til stede:
Sak

Referent:

Tone Gjul Gardsjord

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

Introduksjon og informasjon fra ny rektor Mette Mikkelsen.

Mette M

Mette orienterer om oppstart i koronatid, vaskerutiner, inn-og-ut av
ren sone. Skolen delt inn i ulike soner for ulike grupper. Ulike
innganger, elevene møter læreren utenfor skolen. Lagt opp til å unngå
vandring i klasserommene. Lite leker tilgjengelig for øyeblikket,
evnt. åpne opp for mer etter hvert. Friske barn og voksne i ren sone.
Melk deles ut, men ikke frukt. SFO er på rene soner, har de samme
kohortene på SFO som på skolen.
Omsorgsordning for elever 5.-7. trinn hvis foreldrene har rett på det.
De bruker klubbhuset.
Alle småtrinnslærerne på jobb, men ansvar for omsorgsordningen
rullerer på lærerne på 5.-7.trinn.
Mellomtrinnet fått utdelt Chromebooks, 5. og 6. trinnet. Hvordan
legge opp undervisningen for mellomtrinnet framover? Rektor tar det
med seg for å diskutere med lærerne og avdelingsleder.
Ikke skoleplikt, men opplæringsplikt. Dersom noen foreldre velger å
holde barna hjemme fordi de ikke ønsker å sende barnet på skolen
uten legeerklæring så har foreldrene den juridiske plikten for
opplæringen, ikke skolen. Dette må formidles skriftlig.
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Grundigere renhold, flere bosspann, ekstra såpedispensere osv.
Skolen bruker ikke Bøneshallen for øyeblikket, men kan være de
etter hvert begynner å bruke hallen som rom (ikke garderobene eller
lign).
17.mai: Kan ikke leie ut skolen, altså kan det ikke bli arrangement på
skolen som vanlig dessverre.
Legge ut melding til foreldrene på Facebook om å ikke sende barna
for tidlig på skolen slik at de ikke flokker seg ute lenge før skolen
begynner. Gjelder ikke de som er på SFO selvfølgelig. Dette må også
sendes ut fra skolen.
Uteområdet: Rektor jobber med saken. Turnbassenget skal stå klart
til 17.mai. Hun jobber også videre med andre ting, følger opp det som
har blitt påbegynt. Kristine KS setter de i FAU som jobber med
utearealene i kontakt med Mette slik at de kan jobbe koordinert.
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

Ok.
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte 7 MAR 2020

Kristine KS

Ok.
3.

Vedtekter FAU

Lars P

Reviderte vedtekter ikke sendt ut. Kristine KS tar kontakt med Lars P
slik at vi får tilsendt oppdatert versjon.
4.

Status Økonomi

Kristine KS

Kristine har overtatt kontoen, Lars Ø ikke fått tilgang enda grunnet
korona-situasjonen.
Godteposene: Tar opp på neste møte hva vi gjør med disse. F.eks.
kan elevene fiske snopepose på skolen før 17.mai?
Årshjul om faste økonomiske poster, inn og ut. Kristine og Lars se på
det når de får tid. Lars må få tilgang til konto for å få ordentlig
oversikt.
5.

FAU facebook side
Ingen aktivitet nå naturlig nok. Vente med å legge ut noe til vi har
noe å publisere. Mye ulikt som folk må forholde seg til digitalt nå for
tiden. Kan evnt. legge ut om Natteravnene.
Kontaktinformasjon til FAU. Kristine KS oppretter en egen epostadresse til FAU som kan legges ut på Facebook-siden og på
skolens hjemmeside hos Bergen kommune.
Epost: fau.fjellsdalen@gmail.com
Det som monitorerer denne er:
Kristine KS

Kristine E
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Monica B
Lars Ø
Rektor fikk også info om at kontaktinformasjon til
skolehelsetjenesten må legges ut på skolens hjemmeside.
6.

Status 17. mai

Kristine KS

Det blir ingen 17.mai-feiring i regi av FAU i år på grunn av koronasituasjonen.
Bønes skolekorps vil marsjere og spille på Gullstølstunet. Koret skal
også være med å markere.
7.

Status Natteravnene

Hans SM

Info ligger på Natteravnenes Facebook-side.

Georg G

Kristine KS snakker med Georg og får informasjon, sender ut til alle i
FAU og kobler på rektor.
8.

FAU foreldrearrangement
«Ung på nett». Politidistrikt Vest sin nettpatrulje og kanskje noe mer
generelt om foreldres rolle som forebyggere for sine barn.
Kirken var veldig positive og ville gjerne at vi brukte deres lokale når
det ble aktuelt igjen.
Jmf. Innlegg fra en forelder på 1. og 3.trinn med ønsker om at skolen
og FAU legger til rette for dialog blant foreldrene om digital
dømmekraft. Kan være naturlig å ta i forbindelse med
foreldreforedraget. Se under evnt.

9.

Prøver igjen til høsten.
Disko
Finner datoer i august.

10.

Melding fra FUG – avvikling av FAU, SU og SAU
Silje Borvik kan skrive ned noe og så tar vi det opp som sak igjen på
neste FAU-møte. Frist for høringsinnspill 1. juli.

11.

Eventuelt
1) Innspill fra forelder på 1./ 3. trinn om behov for at FAU og
skolen legger til rette for dialog om nettvett og digital
dømmekraft. Ønsker at FAU lager en veileder, sendte ved
eksempel fra en annen skole. Kristine KS sender ut forslaget
til veileder på Spond, så tar vi det opp som sak på neste møte.
Og lager en sak som spilles inn til SU, slik at vi kan få skolen
med på å legge til rette for denne dialogen.
2) FAU-avslutning 8. juni: Vi må se an situasjonen og snu oss

Hans SM
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rundt på kort varsel 😊
3) Status FAU representanter skoleåret 20/21: Er det noen som
ikke skal være med til neste år? Gi en lyd til Kristine KS
dersom noen tenker å gi seg.
12.

Neste møte:
25. mai – 19.30 – 21.30. Lenke til Meet-møte sendes ut i forkant,
ikke bare kode.

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:
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