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Møtereferat

FAU møte 2 Fjellsdalen skole
19.10.2020

19.30 – 21.30

Tid (fra kl til kl):

Sted:

Google meet – link til møte
legges ut på spond og sendes på
mail 15 min før oppstart.
Husk å mute mic ved påkobling

Innkalt av:

Kristine K Storesund

Ordstyrer:

Kristine K Storesund

Referent:

Deltakere:

Trude Gunnlaugsson-Gravdal (1 trinn), Linn Fjellheim (1 trinn), Georg Gundersen
(2 trinn), Gunhild Naterstad (2 trinn), Silje Borvik (4 trinn), Trude Mette Savdal
(5B), Monica Bjørnsund (5C), Lars Pedersen (6A), Kristine K Storesund (6B), Mari
Hysing (6C), Gitte Mari Bognø (7A)

Ikke til stede:

Lisbet Karlsen (1 trinn), Ida Muca Nordahl (3 trinn), Kristine Eidesen (3 trinn),
Sissel Mork- Knudsen (7B)

Silje Borvik

(+mangler en rep på 2.trinn, to på 4. trinn, og for 5a )
Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

Liten presentasjon av nye og gamle representanter
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

Godkjent.
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte 1 AUG 2020

Kristine KS

Godkjent
3.

FAU for skole året 20/21

Kristine KS

Status representanter fra trinnene:
2.trinn – mangler 1
4.trinn – mangler 2
5A

– mangler 1

Resterende trinn har representanter.
Mangel på foreldremøter har gjort det mer krevende å få inn nye
representanter, der det mangler må dette følges opp på høstens
planlagte temamøter.

KKS/https://forsvarssektoren-my.sharepoint.com/personal/kstoresund_mil_no/documents/dokumenter/2020-10-19 fau møte 2 okt 20_21.docx
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17. mai komité
– ingen har meldt seg. Følges også opp på temamøte
Rollefordeling/vervfordeling ble godkjent i møtet
•

Leder – Kristine K Storesund

•

Nestleder – Monica Bjørnsund

•

Kasserer – Silje Borvik

•

Referent/styremedlem – Trude Gunnlaugsson-Gravdal

•

SU representanter
o 1. Leder FAU
o 2. Monica Bjørnsund
o Vara: Gunnhild Skogseth

4.

•

Representant Natteravnene – Georg Gundersen

•

Ansvarlig Facebook side – Kristine Eidesen

•

Ansvarlig anskaffelse uteleker – Monica Bjørnsund og GitteMari Bognø

•

Ansvarlig foreldre arrangement – Mari Hysing

•

Baseleder TV-aksjonen – Monica Bjørnsund

Vedtekter FAU

Kristine KS

Forslag til vedtekter ble godkjent.
Disse vil bli lagt ut på facebook-siden, skolens FAU-side (og bli
knyttet opp mot Brønnøysundregisteret).
5.

Status Økonomi
Ingen endring.
Kristine KS har undersøkt mulighet for å søke korona-tilskudd som
følge av tapt inntekt for FAU våren 2020. Normalt ligger inntekt på
disko kveldene på ca 10.000 og 17 mai mellom 15-.20.000. Frist for å
søke var 15. september, den gikk vi akkurat glipp av. Følge med på
om det åpner seg ekstra runder.
Kristine KS og Silje koordinerer seg slik at Silje får disp-rett til
konto. Kontantbeholdning er overlevert Kristine fra tidligere
økonomiansvarlig.

Kristine KS

Tidsfrist

3

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

6.

FAU facebook side

Kristine E

Intet nytt (se imidlertid sak 4. og sak 10)
7.

Leksefri skole

Monica B

Se Artikkel 1 og artikkel 2
Intern diskusjon i FAU.
Arbeidsgruppe: Kristine, Monika og Kristine E lager et lite skriv som
settes på neste møtes agenda (høring på Spond i forkant).
8.

TV aksjonen 2020 – Et hav av muligheter

Monica B

Spesielt år uten fysiske bøsser, kun digital bøsseaksjon. Informasjon
om aksjonen har vært godt distribuert via FAUs facebooksider og
klasse-facebooksider. Relativt få har imidlertid meldt inn bøsse under
Fjellsdalen skole, men vi har kjennskap til at flere andre fra
Fjellsdalen har hatt bøsse. Mulig svikt i innregisteringsskjemaet til
TV-aksjonen som har gjort at man ikke har blitt registrert inn riktig
sted?
9.

Velkommen til rektor Mette Mikkelsen (kl 20.30)
Info om saker i tiden:
• Starter opp med utviklingssamtaler– etaten oppfordrer til
ordinære fysiske samtaler. Hvis noen er i karantene, anbefales
det å vente til karantenen er ferdig. Anbefales kun alternativ
der det er spesielle hensyn som må tas.
• SFO – Mer inne om morgenen som følge av høst/vær. Inne
0715-08.00. Så ute. Utfordring med romfordeling/bemanning
oppdeling om morgenen (SFO nede). Ser på løsninger.
• Langdager SFO – kan ikke dra langt pga korona, og er derfor
avhengig på tilgang til Bøneshallen for å gi barna variasjon.
Har hatt dialog med idrettslaget om tydeligere rammer for
bruk av Bøneshallen, slik at SFO får tilstrekkelig tilgang til
bruk.
• Div. møter vedr uteområdet vedr tilskudd fra FAU. Ser på
muligheter på plasseringer, hva skal til osv. Ganske stort
arbeid. Ser over at ting er i orden. Mulig dugnad for FAU til
våren dersom man går for gapahuk-løsning.
• Nye lys i hele bygget som tilfredsstiller kravene – blitt mye
bedre.
• Utfordring med ungdom som tar seg opp på taket, og inn i
bygget. De som ser noe som ikke er som det skal – ring
Politiet, og meld til skolen også.
• Elevrådet melder om en fin vennskapsuke.

Mette M
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10.

Status Natteravnene

Georg G

Det er et stort behov for flere natteravner fra Fjellsdalen skole. Vi er
svært underrepresentert, og «Bønes-ruten» står dermed i fare. Det er
absolutt nødvendig at ruten opprettholdes.
Georg lager en infopakke til distribuering på FAU sine sider, og som
skolen kan legge ut/sende ut. Vi vil oppfordre ekstra til at foresatte
for 6. og 7. trinn melder seg.
Blir stand på Oasen 24.10.
11.

Hjertesone

Mette M

Arbeid med hjertesone er igangsatt. Fått mal fra Trygg Trafikk.
Fjellsdalen har svært mange tilkomstveier, gjerne flere enn andre
skoler. Må få mer oversikt før man kan gå videre med saken fra
naboene vedr gangtilkomsten til Tjørnhaugen (jf eventuelt sak forrige
møte).
Innkjøringen v/bommen er en utfordring – dialog med Bønes IL.
Innspill fra FAU:
-Veldig travelt på gangveien om morgenen – burde sykkeltrafikk
flyttes over på andre siden?
-Farlige situasjoner på strekningen ved det relativt brede fortauet
mellom Spar og innkjøring Fjellsdalen. Behov for rekkverk?
-Mangler infoskilt ved bommen om hva som er lovlig innkjøring.
12.

Skole fotografering

Mette M

Fotografering i regi av FotoNorden 27-30.okotber.

13.

Pga korona blir det kun portrettbilder + collage-gruppebilde for
7.trinn. Det blir ordentlige «førsteklasse-bilder».
Miljø 6 trinn
Status på oppfølging ble gitt.

Mette M

Vurderes som god og tas bare opp igjen på eventuell ny forespørsel
fra foreldregruppen.
14.

Tema kveld for foreldre

Mette M

Uke 47 og 48, med forbehold om smittesituasjonen.
15.

Mer info kommer, trinnkontaktene vil bli kontaktet.
Eventuelt
• Oversikt over klasse kontakter 2020/2021 – ark til utfylling
ligger nå i dropbox. Fint hvis alle kan være med å oppdatere
dette.
• Nye representanter som ikke har fått tilgang til Dropbox
(+spond) må gi en tilbakemelding til Kristine KS.

Alle
Alle
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•

Mye utetid i regn i Korona-tiden, og manglende overbygg.
Svar Mette M: Kan ikke være inne under det forsterkede
renholdet + utlufting. Man rullerer på uteområdene.

•

Lageret vårt av 54 pizza, 241 flasker brus 56 flasker vann og
5 familieposer med vaffelrøre utgår på dato.
Vedtak: Gis skolen, de styrer selv hvordan de best får brukt
beholdningen til barnas beste.

Mette M

Kristine KS
Mette M

Rektor tar kontakt med Kristine KS for å avtale nærmere.
•

16.

Det er kommet et spørsmål fra foreldregruppen til 6A. Elever
har fortalt hjemme at de er oppsatt med fast undervisning i
musikkrommet. Det vurderer FAU som meget uheldg hvis det
er tilfelle. Musikkrommet er opprinnelig et bomberom og har
lite mulighet til lufting og lite naturlig lysinslipp. Erfaringer
fra både foreldremøter og disko har vist at det fort blir meget
dårlig luftkvalitet der. Her ønskes en redegjørelse fra skolen
om hva som er de faktiske forhold og hvilke vurderinger som
eventuelt er gjort.

Neste møte:
Den 16. november 19.30 – 21.30

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:

Mette M
Kristine KS
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