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Referat

FAU møte 9 Fjellsdalen skole
25.05.2020

19.30 – 21.05

Tid (fra kl til kl):

Sted:

Google meet – link til møte
sendes på mail 15 min før
oppstart.
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) Anita Rønneseth (vara
7C)

Ikke til stede:
Sak

Referent:

Tone Gjul Gardsjord

Med strek over

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

Informasjon fra rektor Mette Mikkelsen.

Mette M

Tidsfrist

Kort informasjon om situasjonen. De jobber for at 6. og 7. trinn skal
kunne være mer på skolen, nå er de bare på skolen annenhver dag.
Trange forhold. Jobber for å kunne bruke Bøneshallen mer, men det
er utfordrende pga mangler nettilgang og må renholdes mellom
kohortene. Uteskole kan være en utfordring pga flere skoler og
barnehager som bruker de samme områdene, men de jobber med det.
Tett samarbeid med de andre rektorene i Fyllingsdalen. Planlegger
for oppstarten i august, fortsatt uklart i forhold til hvilke føringer som
kommer. Mangler per i dag i hver fall 2 klasserom for at alle skal
kunne være på skolen samtidig. Får god informasjon fra etat for
skole. Det har kommet nye lekeapparater i turnbassenget. Jobber for
å finne en alternativ løsning for avslutning for 7. trinn. Vedr.
avslutninger: Skolen kan ikke leie ut lokaler, men man kan ha
avslutninger f.eks klassevis/ gruppevis utendørs. Oppfordrer til det.
Noe info vedr. skolestarterne.
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

Ok. Høringsutkastet kom ikke med i e-posten med innkalling, men
det ligger på Spond. Saken om nettvett ikke på sakslisten, men blir
tatt opp under eventuelt.
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte 8 APR 2020

Kristine KS

Ok.
3.

4.

Vedtekter FAU

Lars P

Kristine KS kontakter Lars P. og får det han har jobbet med og får
ferdigstilt det.

Kristine KS

Status Økonomi

Kristine KS

Som på forrige møte. Har ikke hatt noen inntekter eller utgifter siden
sist.
Lars orienterer litt om den økonomiske situasjonen. Lars gir seg som
kasserer etter dette skoleåret.
5.

FAU Facebook side

Kristine E

Kristine E fortsetter med ansvaret for Facebook-siden.
6.

Status 17. mai markering på skolen 15 mai

Kristine KS

FAU stilte med snopeposer og utstyr til fiskedam.

Mette M

Mette orienterte om arrangementet, det var en vellykket og kjekk
markering.
7.

Status Natteravnene

Hans SM

Ikke fått dato for oppstart enda grunnet korona-situasjonen.

Georg G

Har observert et økende behov på Bønes område nå når samfunnet
har åpnet med opp og været begynner å bli bedre. Mer aktivitet,
hærverk (?) og ansamlinger av ungdommer.
8.

Innspill til høringsutkast avvikling av FAU, SU
Takk til Silje, Kristine E og Monica for godt arbeid.
Frist for innsending er 1 juni.
Kristine KS sender utkastet til alle etter møtet, evnt. innspill sendes
til Kristine i løpet av torsdag denne uken. Kristine ferdigstiller og
sender inn innen 1. juni.

9.

FAU for skole året 20/21
Hvem er med videre. Kristine har fått melding om at en fra 1. trinn
trekker seg, og i tillegg må vi ha ny kasserer.
Hvem ønsker å gi seg? Gi beskjed til Kristine om man ønsker å
trekke seg.

Alle

Tidsfrist
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Verv:
 Leder
 Nestleder
 Kasserer
 Referent/styremedlem
 SU representanter
o 1. Leder FAU
o 2.
o 3.
 Representant Natteravnene
 Ansvarlig Facebook side
 Ansvarlig anskaffelse uteleker
 Ansvarlig forelder arrangement
10.

Eventuelt
 FAU avslutning flyttet til 15. juni.
 Brus på lager som har gått ut på dato/går ut på dato før tid for
disko – Gis til 7 trinn sin avslutning.
 Sak om nettvett m.m: FAU oppfordre til at tematikken blir
drøftet på foreldremøter. Ta utgangspunkt i de dokumentene
som ble sendt til FAU, men eksempel på regler og temaer
som kan diskutere. Lage utkast til et dokument som kan
brukes på foreldremøtene. Tone og Kristine KS følger opp,
andre må gjerne komme med innspill. Se tråd på Spond.
 Vedr. avslutninger for klassene/ gruppene: Mette tar det opp i
utviklingstiden med kollegiet.
 Monica sender e-post til Mette med hennes og Hans Sigurd
sin kontaktinfo slik at de kan avtale nærmere samarbeid i
forhold til ønsker og tanker om oppgradering av skolens
utearelaer.
Saker som tas opp igjen til høsten:
Disko
Dato settes til høsten.
FAU foreldrearrangement
«Ung på nett». Politidistrikt Vest sin nettpatrulje og kanskje noe mer
generelt om foreldres rolle som forebyggere for sine barn.

Ansvarlig

Tidsfrist
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

11.

Neste møte:

Ansvarlig

Oppsummering av året på FAU avslutning
Send inn forslag til passende sted for avslutning på Spond.
Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:

Tidsfrist

