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Møtereferat

FAU møte 5 Fjellsdalen skole
18.01.2021

19.30 – 21.15

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:

Lisbet Karlsen (1 trinn), Trude Gunnlaugsson-Gravdal (1 trinn),

Trude Gunnlaugsson-Gravdal

Georg Gundersen (2 trinn), Kristine Eidesen (3 trinn), Silje Borvik (4 trinn), Kirsten
Bolstad (4 trinn), Trude Mette Savdal (5B), Monica Bjørnsund (5C), Kristine K
Storesund (6B), Gitte Mari Bognø (7A), Sissel Mork- Knudsen (7B)
Mette Mikkelsen (rektor)

Ikke til stede:

Linn V. Kvalheim (1 trinn), Gunhild Naterstad (2 trinn), Ida Muca Nordahl (3 trinn),
Veronica Lerøen Skeide (4 trinn), Lars Pedersen (6A), Mari Hysing (6C),
Mangler 1 rep 2 trinn, 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- Innsendt kommentar fra Silje B – siste
rep for 4 trinn er på plass – Kirsten Bolstad. Ellers ingen
kommentarer.
Godkjent
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte nr 4 DES 2021

Kristine KS

Finnes på Spond og dropbox – Godkjent.
3.

FAU for skole året 20/21
Mangler 1 rep 2 trinn, og 5A.
Mulig 5A har representant nå. Dette må undersøkes til neste møte.

KS/https://d.docs.live.net/84ef32b6877f004c/fau/fau referat/2020_2021/2021-01-18 møtereferat nr 5 fau jan 2021.docx

Kristine KS
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17. mai komité – Her har vi en utfordring da vi ikke har fått ha
foreldremøter. Dette må komme på plass ila denne måneden. Første
møte for komiteen bør være i februar. – Må sees i sammenheng med
sak 10.
4.

Status Økonomi
FAU har bare vært registrert i enhetsregisteret og ikke i
frivillighetsregisteret som er et krav for å søke om koronamidler.
Dette avdekket vi rett etter jul og søknad ble fremmet før helgen.
Søknaden ble avslått med begrunnelse om at FAU er vurdert som en
del av det offentlige og kan dermed ikke være en del av frivillighet
registeret. Dermed er det likevel ikke mulig for oss å søke om
koronamidler for tapt inntekt for disko og 17 mai feiring.
Dette understreker igjen viktigheten av at vi avholder et arrangement
på 17 mai og har dermed et stort behov for å få på plass en komité for
dette på 5 trinn. Ingen arrangementer = ingen inntekt, som igjen
rammer barna.
Silje har i desember og januar jobbet med å gå gjennom gamle
transaksjoner og kvitteringer og har når fått et godt overblikk over
midler vi har, varelager og forbruk som har vært siste årene. Noe
gjenstår å spore opp. På bakgrunn av dette har hun satt opp et
budsjett.
Informasjon vedrørende økonomi kan FAU representantene se
nærmere på i dopbox.

5.

Kvalitetsoppfølgingen 2021
Valg av representanter fra FAU som følger dette opp:
Forslag til tema som kan diskuteres:
• Hvordan kan foresatte samarbeide med skolen om
skolemiljøet?
o Hvilke tiltak finnes og som fungerer?
o Hvilke tiltak kan utvikles?
o Hva ble tatt opp på forrige kvalitetsoppfølgingsmøte og hvor står vi i forhold til det?
• Hvordan kan skole og foresatte samarbeide om nettvett og
elevenes bruk av sosiale medier?
o På hvilken måte påvirkes skolemiljøet av elevenes
bruk av sosiale medier?
• Hvordan har skolemiljøet blitt påvirket av situasjonen med
Covid-19?

Kristine KS
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o Nedstengingen våren 2020 med
hjemmeundervisning.
o Oppstart skoleåret 2020/21 på gult nivå.
o Hva har vi lært av dette?
Kristine KS og Kristine E lager et spørreskjema som vil sendes ut til
FAU representantene. Paralellt vurderes det å lage et spørreskjema til
foreldregruppen som kan benyttes for dem som grunnet covid føler
de ikke sitter på et godt bilde fra foreldregruppen.
Dette må være klart og gjennom ført til neste møte 15 februar.
Fau-representanter gir tilbakemeldinger som man samler i en felles
tilbakemelding. Dette resultatet skal presenteres på møtet på skolen
25 februar i tidsrommet 08.30 – 10.30.
FAU sender inn en separat skriftlig sak vedrørende corona –
situasjonen i tillegg. (Trude Mette og Kristine KS). Det har begynt å
komme frem at noen av barna føler på mye korona-fokus som igjen
fører til et ytterligere press i hverdagen som barna blir utsatt for.
Det ble og diskutert noe rundt bruk av super nytt under spising. Super
nytt kan være en god kanal for opplysning av barna, men lærere og
skolen bør være observant på at en del saker har en veldig ensrettet
fremlegging og viser ikke mer enn en dimensjon i en sak. Det har
også vært et meget høyt korona fokus på super nytt som igjen kan
være med på å uroe barna og legge enda mer vekt på koronapresset
som barna gjerne føler på.
6.

FAU facebook side

Kristine E

Her når vi ut til mange når aktuelle saker legges ut.
7.

Arbeidsgruppe Leksebevisst skole

Monica B

Plan for videre arbeid
Monica har satt i verk ett møte vedrørende dette senere denne uken.
8.

Eventuelt
Ingen innkomnes saker pr mail eller melding i forkant.
-

9.

Monica B – kunne skolen organisert skidag i tillegg til aking?

Velkommen til rektor Mette Mikkelsen (kl 20.30)
Info om saker i tiden
-

6B har nå flyttet tilbake på rommet som hadde vannskader.
Tilstøtende rom er fortsatt under arbeid, men dette rommet
brukes ikke til daglig.

-

7-trinn er tilbake fra leirskole denne uken.

Mette M
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-

10.

Man ha startet opp med Folkehelse/livsmestring: personlig
økonomi er ett av de tverrfaglige temaene man jobber med på
alle trinn. Senere dette semsteret: bærekraftig utvikling,
demokrati og medborgerskap.
- Fortsatt på Gult nivå ifht koronasituasjonen.
- Elevundersøkelsen er gjennomført
- Spørreundersøkelse: Ung data Junior for 5, 6 og 7trinn – skal
gjennomføres i uke 7. Informasjon skal være sendt ut eller er
på vei ut til de aktuelle trinnene sine foreldre.
- Skolens helseverngodkjenning er et område som settes
søkelys på fra skoleledelsen. Den er i dag på 400 – på
Fjellsdalen ligger man hele tiden i øvre sjikt 400 +. Den totale
arealbiten både inne og ute må gjøres en vurdering på.
Skoleledensen ønsker og mener her at kommunen må se på
tiltak og muligheter for Fjellsdalenskolekrets. Det er flere
alternativer som kan vurderes:
o om man skal innskrenke skolegrensene
o bygge ut de midlertidige lokalene.
o Mangler tilganger på lokaler i større skala på
ettermiddag/kveldstid.
Rektor har invitert en fra kommunen for en gjennomgang på
skolens områder. Som foreløpig tiltak har rektor vedtatt at alle
som søker får nei av dem som søker plass utover de som har
rett på plass.
- Det er nå utarbeidet et utkast til en trafikksikringsplan Rektor ønsker 2 personer fra FAU til en arbeidsgruppe for å
sammen utarbeide den endelige planen.
- Det kommer studenter som skal være med fra 4-7 trinn. Dette
er de samme som i høst.
- Omrokkering SFO 1.trinn: Martin i permisjon fra 1.januar.
Kamilla er kommet inn. Vil bli noen endringer utover våren.
- I forkant av oppstart for Natteravnene ønsker rektor en
informasjons pakke slik at skolen kan være med å støtte opp
om dette og være med å rekruttere voksne for å ivareta
Fjellsdalens som område sammen med Fyllingsdalen og
Bønes.
Saker fra FAU til skoleledelsen
- Foreldremøte 5 trinn: Behov for gjennomføring av
foreldremøte for trinnet spesielt for å ivareta verdien og
videreføringen av 17 mai feiringen ved skolen.
17 mai komite må gjøre sin planlegging digitalt da man ikke
får mulighet til det fysisk. Skolen vil støtte opp og hjelpe til
med den digitale innkallingen og agenda for møtet på 5 trinn.
Dette følges opp i dialog mellom rektor og Kristine KS.
-

Koronasituasjonen gjør at trinn/klasse innholdet blir mer
flytende – her vil rektor følge opp hvordan dette skal utvikles
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fremover ifht overgang mellom trinn/klasse løsning. Samt å
gjøre en undersøkelse/evaluering av trinnløsningen.
-

Temakveld for foreldre - mulighet til å gjennomføre dette nå
på våren med spesielt fokus på digital dømmekraft. Denne
temakvelden er også viktig for å skape en god relasjon i
foreldregruppen som igjen har en viktig innvirkning på hjem
skole relasjonen. Rektor ønsker at dette skal gjennomføres
fysisk så snart som situasjonen åpner opp for den typen
samlinger.

11.

Eventuelt
- Ingen saker

12.

Neste møte:
Møte serie våren 2021:
15 februar
15 mars
12 april
10 mai
31 mai
Avslutning 14 juni

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:
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