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MøteReferat

FAU møte 3 Fjellsdalen skole
16.11.2020

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:
Ordstyrer:

Kristine K Storesund
Kristine K Storesund

Referent:

Trude Gunnlaugsson-Gravdal

Deltakere:

Lisbet Karlsen (1 trinn), Trude Gunnlaugsson-Gravdal (1 trinn), Kristine Eidesen (3
trinn), Silje Borvik (4 trinn), Veronica Lerøen Skeide (4 trinn), Trude Mette Savdal
(5B), Monica Bjørnsund (5C), Kristine K Storesund (6B), Mari Hysing (6C), Gitte
Mari Bognø (7A), Sissel Mork- Knudsen (7B)

Ikke til stede:

Linn V. Kvalheim (1 trinn), Georg Gundersen (2 trinn), Gunhild Naterstad (2 trinn),
Ida Muca Nordahl (3 trinn), Lars Pedersen (6A),
Mangler 1 rep 2 trinn, 1 rep 4 trinn og 5A

Sak

1.

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine KS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine KS

Sendt på mail og på spond
Ingen kommentarer - Godkjent
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte nr 2 OKT 2020

Kristine KS

Finnes på Spond og dropbox –
Ingen kommentarerr - Godkjent.
3.

FAU for skole året 20/21
Mangler 1 rep 2 trinn, 4 trinn og 5A Vi opplever ikke dette prekært
ifht situasjonen vi er i nå. Det blir vanskeligere å få inn rep når
foreldresamtaler/møter er utsatt.

KKS/c:\users\kstoresund\downloads\2020-11-16 referat fau møte nr 3 20_21.docx

Kristine KS

Tidsfrist
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

17.mai komite er ikke etablert og det er vanskelig å rekruttere når
man ikke har foreldremøter. Vurderer å innkalle til digitalt
foreldremøte for 5.klasse for å få dannet en komite.
Oppstart 17 mai komité normalt i desember - første planmøte –
rollefordeling og grovplan for gjennomføring. Usikkert når 17 mai
komitéen kommer i gang.
Komitéen må legge en både en optimistisk plan om normal
gjennomføring, men også en plan B som tar høyde for restriksjoner
som vi lever med i dag.
4.

Status Økonomi

Kristine KS

Har fått overlevering fra Lars Øverland til Silje Borvik.
Gjenstår i få gitt Silje B disponent rett til konto. Dårlige åpningstider
og dagens situasjon gjør det utfordrende.
Det har åpnet seg en ny mulighet for å søke om korona midler.
Kristine KS og Silje B følger dette opp. Søknadsfrist for dette er 15.
januar. Vi antas å være søknadsberettiget og vi skal gå gjennom det
vi har hatt av utlegg for å danne grunnlag for søknaden.
5.

FAU facebook side

Kristine E

Ingen oppdateringer her. La ut noen saker etter forrige møte ifht
aktiviteten på skolen og oppfordrer folk til å følge med.
6.

Leksebevisst skole
Progresjon i arbeid
Ingen ytterligere undersøkelser er gjort siden forrige møte. Følger
opp til møte i januar og jobber videre med dette.
Vi ser for oss at vi må jobbe videre med dette i 2021.

7.

Digitale foreldremøter og elevsamtaler
Grunnet endringen i smittesituasjonen har foreldrekveld og deler av
elevsamtaler blitt utsatt.
FAU mener at skolen må jobbe frem en digital løsning som
alternativ.
Foreldresamtaler: her er det ønskelig for de aller fleste å få denne
dialogen uavhengig av om det er fysisk. Disse er nå gjennomført på
noen trinn og er avtalt i de kommende uker for noen.
Foreldremøter: Her kan det være forskjellige behov på de ulike trinn.
Det er stort behov for dette spesielt på 1.trinn og i situasjoner hvor
man har barn som har skiftet skole, klasser som har fått nye lærere
og 5 trinn som har en viktig rolle knyttet til 17.mai.

Monica B
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Skole/hjem relasjonen svekkes sterkt hvis man ikke gjennomfører
dette. Relasjonsbyggingen i foreldregruppen svekkes da det ikke
lengre er en naturlig arena å møte andre foreldre på.
8.

9.

Eventuelt
-

Spørsmål fra FAU gruppen ifht koronasituasjonen. Hvilken
plan har skolen for å iverksette tiltak ved en endring til rødt
nivå. Avklaring ønskes på hvilken plan man har i forhold til
de ulike trinnene, spesielt rundt digital undervisning etc.
Hvilke rutiner har man dersom trinn blir satt i karantene etc.

-

Savner informasjon rundt hvem som er klassekontakter for de
ulike trinn. Hva ligger det i å være en klassekontakt og hvilke
forventninger har man til en klassekontakt?

-

Er kontaktinformasjon til FAU lagt ut på hjemmesiden til
skolen?

Velkommen til rektor Mette Mikkelsen (kl 20.30)
Info om saker i tiden
Ingen videre smitte etter karantene i ledelsen. Ledergruppen har delt
seg i 2 kohorter slik at ikke alle går ut om noen blir smittet.
Personalet har drøftet konsekvenser ved karantene, rødt nivå,
hjemmeksole etc. Fjellsdalen har lite kapasitet i forhold til areal.
Tekstilformingsrommet skal erstatte musikkrommet. I slutten av
måneden ser man for seg ett skifte på dette.
Planlegger pt for juleforberedelser i koronavennlige former.
Gruppevise samlinger i større grad. Juletre skal pyntes, julekalender i
klasserommene etc.
Foreldresamtaler skal gjennomføres enten fysisk eller digitalt. Så
lenge smittvernskravene overholdes kan samtaler gjennomføres
fysisk.
På planleggingsdag har det vært diskutert blant lærere/rektor hvilken
plan man skal ha for de ulike trinnene i tilfelle karantene/rødt nivå.
Det vil være ulike løsninger for de ulike trinnene i forhold til hva
man har av hjelpemidler etc. En oppfølging av de ulike trinnene må
lages for: de minste, mellomtrinn og de eldste da man er avhengig av
mer foreldrebistand på de lavere trinn etc. For mellomste og største
trinn vil det være aktuelt blant annet med eks. flere innsjekk i løpet
av dagen, både gruppeoppgaver og digital undervisning etc.
-

For småtrinn: Her er andre utfordringer ifht at barna bruker
delte hjelpemidler. Her må foreldrene mer inn i bildet for
oppfølging

Mette M
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Sak

10.

Diskusjon og Konklusjon

-

I forhold til digitale læringssystemer er det foreløpig store
utfordringer da ingen av de store forlagene har godkjente
lisenser enda ifht personvern.

-

Bergen kommune har godkjent kommunikasjon via Meet,
men har sagt at man skal være restriktive til bruken av det
grunnet personvern.

-

Et informasjonsmøte med foreldrene, typisk kontaktpersoner,
klassekontakter etc er et ett mål å få gjennomført før jul.

-

Oppgradering av lekeplass/lekeapparater: man har ikke landet
på noe her enda da dette en en tyngre prosess hvor både
elevrådet skal tas med, samt at EBB skal være med å
bestemme utforming av utelekområdet og har tilsyn med
lekeapparater, samt vedlikehold. Må gå i dialog med de for å
vurdere hva man kan gjøre. Gapahuk er bestilt, men leveranse
forsinket pga korona.

Status Natteravnene

Ansvarlig

Georg G

Info pakke til distribuering på FAU sine sider og på skolens sider
Pause frem til våren. Ingen oppdatering her. Lite eller ingen aktivitet
på kveldstid lenger på skolen.
11.

Hjertesone

Mette M

Status og plan for fremdrift
Koronasituasjonen gjør at dette ikke har blitt jobbet mer med, men
må følges opp videre.
12.

Tema kveld for foreldre og elevsamtaler
Mulig å gjennomføre digitalt program?
Elevsamtaler skal gjennomføres nå uansett, fysisk eller digitalt.
Temakvelder ønskes gjennomført digitalt. Spesielt behov for 1.trinn
samt for de klassene som har fått nye lærere, samt nye elever.
For 5.trinn er det spesielt viktig ifht 17.mai planleggingen som disse
er ansvarlig for. (se sak 7.)
For 7.klasse blir planlegging av leirskolen på Hålandsdalen for uke 2
tema for et eventuelt digitalt foreldremøte.

13.

Eventuelt
- Skolen tar initiativet til en dato for juleavslutning pr trinn,
klassekontakter har videre initiativ til et arrangement for
klassene og trinnene videre. Det bør oppfordres til
gjennomføring av et arrangement nå før jul ute. Viktig at det
tilstrebes likhet på trinnene.

Mette M
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Diskusjon og Konklusjon

-

14.

Ansvarlig

FAU referater skal være tilgjengelig på skolens hjemmesider.
Det ser ut til at det er en stund siden iste var lastet opp. –
Mette sjekker dette.

Neste møte:
NY DATO: 15.Desember 19.30 – 21.00.
Det vil bli vurdert behov for møte av leder FAU innen 8
desember.

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:

Tidsfrist

