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MøteReferat

FAU møte 1 Fjellsdalen skole
31.08.2020

Tid (fra kl til kl):

19.30 – 21.34

Innkalt av:

Kristine K Storesund

Sted:

Referent:

Google meet

Ordstyrer:

Kristine K Storesund

Deltakere:

Georg Gundersen (2 trinn), Kristine Eidesen (3 trinn), Silje Borvik (4 trinn), Monica
Bjørnsund (5 trinn), Kristine K Storesund (6B), Mari Hysing (6C), Gitte Mari Bognø
(7A), Ida Muca Nordahl (3 trinn), Gunhild Skogseth (2 trinn), Hans Sigurd Morstøl
(5 trinn), Kristian Dale Halstensen, Mette Mikkelsen (rektor).

Ikke til stede:

1 trinn da de ikke er valgt enda.

Kristine Eidesen

Tone Jul Gardsjord (4 trinn), Lars Pedersen (6A), Sissel Mork- Knudsen (7B), Nils
Patrik Broddfelt (7C)

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

-

Kort intro

-

Usikker på aktivitet og møter med tanke på Covid 19.

Informasjon fra rektor Mette Mikkelsen.
-

Godt i gang med skoleåret på gult nivå.

-

Gult nivå: alle er på eget rom i løpet av dagen. Ingen bytte av
rom. Musikkrommet brukes til klasserom. Romkohorter
opprettholdes i all hovedsak. Trinn har egne uteområder.
Veilederen opplevdes litt streng når den ble mottatt etter
sommeren. Friminuttene sakses, for å unngå trengsel i ganger.
Ikke mulighet for kollektivtransport.

-

Reklamasjon på leker. Turn-lekene er nå på plass, men noe er
fremdeles stengt.

-

Skolen har ingen påvist Covid 19 smitte, men er forberedt på
det.

KS/https://d.docs.live.net/84ef32b6877f004c/fau/fau referat/2020_2021/2020-08-31 fau møte 1 aug 20_21.docx

Mette M
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

-

Covid 19 er ikke fokus. Skoledagen skal være så normal som
mulig.

-

1.skoledag litt annerledes enn vanlig. God struktur og
smittevernstiltak på plass. Foreldremøtene var gruppevis, 1
forelder pr. barn. Tilbakemeldingene er gode.

-

Info-folder utlevert til alle elevene i år.

-

Fremover noenlunde vanlig drift, men på gult nivå.

-

Grunnet Covid19 fungerer ikke TL-ordningen, faddersamarbeidet. Dette tas opp i kommunalt møte.
Skolearrangement må man også se nytt på, sammen men
likevel alene.

-

En del utfordringer med tanke på oppdatering/ aktiveringer.

-

Levende nettside! Ønsker å få den aktiv og levende. På etter
skoletid legges ut en del aktører. Et dilemma med tanke på
pris. I utgangspunktet kun det som er i nærmiljøet!

-

Ønske om å være en synlig rektor! Hjemmeside og infobrev.
Forsetter med infobrev.

-

Nye læreplaner hovedfokus, LK20: fokus på dybdelæring og
tverrfaglighet.

-

PALS-skole, er i tråd med de overordnete målene i LK20.

-

Foreldremøter:
Utfordring med rom.
En forelder pr elev. Foreldremøte i kohort-gruppene.
Rektor kan ikke gå inn i alle rom, lages evt. noe fra ledelsen
som er felles. Krysselister med tanke på smittesporing.
Foreslått foreldremøter i uke 38:
tirsdag 1. og 2. trinn
onsdag 3. og 4. trinn
torsdag 5. 6. 7. trinn
Forslag om at møtene streames digitalt? Ønske om at flest
mulig må delta både fra FAU og rektor.
Uteleker: Alt som ikke er fastmontert,kan ikke kjøpes..
Har kommet med innspill til elevråd og Bønes IL om enkle
løsninger for å «freshe opp» uteområder.

-

Utfordrende situasjon med Covid 19:
renhold, smittevern, HMS og diverse gjør situasjonen
utfordrende og krever en del ekstra jobb.

Ansvarlig
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

2.

Godkjenning av referat fra FAU møte 9 MAI 2020

Tidsfrist

Godkjent.
Kristine KS

Godkjent.
3.

Vedtekter FAU

Kristine KS

Se forslag lagt ut på SPOND.
Legge inn en sak om saker fra foresatte.
Kristine KS oppdaterer vedtekter til neste møte.
4.

Status Økonomi

Kristine KS

God økonomi.
Men noe mindre inntekter grunnet Covid 19.
Det vil også gjelde høsten.
Er lagt inn en sum for bruk på leker, vi avventer ønsker fra rektor og
elevråd.
Lage et system for penger inn/ penger ut?
Trenger en ny kasserer. Silje har meldt seg som kasserer.
5.

FAU facebook side

Kristine E

Diskusjon om bruk/ utlegging.
6.

Diskohøsten 2020?

Kristine KS

Ikke aktuelt med dagens smittestatus.
En del forhold må på plass før det i det hele tatt kanskje blir en
mulighet.
7.

Status Natteravnene
Første ravning nå på fredag.
Møtes på Magneten for gjennomgang av regelverk. Hva skjer med at
6. og 7. trinn «må» være med?
Hvordan organiseres dette?
Georg kommer tilbake med mer info.

Georg G

8.

Innspill til dialogspørsmål digital hverdag foreldremøter

Kristine KS

Dokument fra Tone og Kristine KS, fra opplegget til Redd Barna.

Tone

Kommentert [EK1]:
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Forslag til tema på ulike trinn og generelle spørsmål.
Muligens flytte ned tema et trinn? Mange argumenter for tema, men
hvordan og hvilke?
Sendes til Mette for innspill.
9.

Hjertesone
Sak til SU
Hjertesonen:
Må sees på! Lage en plan og jobbe med det utover høsten. Mette
følger opp. Se eget punkt under evt.
Må sette press på skolen, noe må skje snart!

10.

FAU for skole året 20/21
Rollefordeling – Er vi beslutningsdyktige? Forslag under, avgjøres
når FAU for skoleåret 20/21 er på plass.
Verv:
•

Leder – Forslag: Kristine KS.

•

Nestleder – Forslag: Monica Bjørnsund

•

Kasserer – Forslag: Silje Borvik

•

Referent/styremedlem – Forslag:

•

SU representanter
o 1. Leder FAU
o 2.
o 3.

•

Representant Natteravnene: Forslag: Georg Gundersen

•

Ansvarlig Facebook side: Forslag: Kristine Eidesen

•

Ansvarlig anskaffelse uteleker: Forslag: Monica Bjørnsund

•

11.

Ansvarlig foreldre arrangement: Forslag: Mari Hysing og
Hans Morstøl.
Eventuelt
Vedr skole-hjem-samarbeid ved endring på grupper (generelt
+4.trinn spesifikt)
Fra forelder på 4.trinn:
Rett før sommeren, i siste liten, ble endringer av nye grupper ble
presentert. En gruppe skulle fordeles i de tre andre. Dette er ikke

Silje B
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

første gang slike endringer skjer i siste liten. Ønske om medvirkning
fra foresatte på banen før endringen gjøres.
4 kontaktgrupper der 2 grupper fikk vite det før de andre.
Info har blitt sendt ut på ulikt tidspunkt fra ulike kontaktlærere.
5.trinn har også erfaringer med samme kommunikasjon, dette gjaldt
når de begynte i 4. Usikkerhet om kontaktgruppene, lite info om
hva/hvordan/hvorfor.
Mette ønsker ikke at informasjonsflyten skal være uryddig, og skal ta
dette videre. Trinnordning krever flyt i elevgruppen, så man må se på
organiseringen med tanke på klasserom og Covid 19.
Forslag om en plan/dokument på endring i grupper/klasser.
Hvor er evalueringen av trinn-ordningen? Det har vært drøftet, men
ingen skriftlig evaluering er dokumentert.
1.-4. har hatt tydeligere trinnordning. Men så lenge Fjellsdalen ikke
har fleksible arealer, kan det være «vanskelig». En del
organisatorisk/praktiske/faglærer utfordringer gjør at mellomtrinnet
ikke i utgangspunktet kan ha samme trinnorgansiering.
Silje bringer videre til foreldre at rektor tar saken videre.
Kristine KS
Miljø 6. trinn
Utfordring i fotballgruppen på trinnet. Dette har det vært møte om
dette fra Bønes IL, referat sendes Mette, Mette følger opp.
FAU representant for 6.trinn bekrefter at det er et problem, og at det
har vært det i flere år.
Generelt viktig når man mottar henvendelser til FAU at man
spør/oppfordrer til om det er tatt direkte kontakt med skolen, før
det blir en sak for FAU.
Mette M
Trapp/sti Tjørnhaugen - Fjellsdalen som hjertesone
Ønske om en trygg og fin skolevei.
Bør stien/trappen komme inn under hjertesone? Den går over privat
grunn, hvem vedlikerholder den? Ønskes evt. at kommunen skal ta
over vedlikehold. Rektor setter seg inn i dette og ønsker å jobbe
videre med dette i løpet av høsten. Noen representanter fra FAU
velges på neste møte.
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Nettside:
Rss-feed, abonnement på oppdatering bør ut til foresatte. Mette
informerer i nyhetsbrev.

TV aksjonen 2020: Selve bøssebæringen avlyst. Alternativ TVaksjon gjennomføres. Legges ut på Facebook/ hjemmesider.

FAU foreldrearrangement
«Ung på nett». Politidistrikt Vest sin nettpatrulje og kanskje noe mer
generelt om foreldres rolle som forebyggere for sine barn.
Forsøkes gjennomført når Covid 19 tillater det.
Valg av representanter:
Hvordan gjøres det? En fra hvert rom? En fra hver klasse? Må evt. gå
via lærerne. Kristine KS hører med Mette hvordan dette organiseres/
formidles.
1.klasse blir spesielt nå. Hvordan? Silje oppretter facebook side for
1.trinn som videreformidles via ukeplan ol.

12.

Rektor: Hvor/ når/ hvor lenge er hun med på møtet? Anbefaler at
FAU får første del av møte til å diskutere saker internt. Rektor deltar
på siste halvdel hvor vi da kan gå gjennom saker som er ferdig drøftet
i FAU.
Møte rekke høst:
Møtene settes opp fra mandager kl 19.30-21.30.
Rektor deltar fra 20.30 når hun har tid og anledning.
Uke 39 - 21 september
Uke 43 – 19 oktober
Uke 47 – 16 november
Uke 51 – 14 desember (vurderer behovet når desember nærmer seg)

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:
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