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Møteinnkalling

FAU møte nr 6 Fjellsdalen skole
15.02.2021

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:

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

Trude Gunnlaugsson-Gravdal

Linn V. Kvalheim (1 trinn), Georg Gundersen (2 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:

Gunhild Naterstad (2 trinn), Ida Muca Nordahl (3 trinn), Kristine Eidesen (3 trinn),
Lars Pedersen (6A)
Mangler 1 rep 2 trinn

Sak

1.

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Åpning av møtet –

Kristine
KS

Godkjenning av innkalling og saksliste

Kristine
KS

Sendt på mail og på spondKommet et innspill til agenda under aktuelt. Skole på rødt nivå.
Godkjent
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte nr 5 JAN 2021
Finnes på Spond og dropbox – Godkjent

3.

FAU for skole året 20/21
Mangler 1 rep 2 trinn
17. mai komité – er på plass og vi hadde første møtet 10 februar.

KS/https://d.docs.live.net/84ef32b6877f004c/fau/fau referat/2020_2021/2021-02-17 møtereferat nr 6 fau feb 2021.docx

Kristine
KS
Kristine
KS
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Det planlegges med gjennomføring av alternativt 17 mai program.
Føringer fra sentralt hold må følges. Anser mulighetene som gode for å
få til et alternativt arrangement.
4.

Status Økonomi

Silje B

Ingen endring fra sist møte. Utfordring med å stille i bank og sette inn
penger fysisk.
5.

Kvalitetsoppfølgingen 2021
Spørreundersøkelse er laget og lagt ut via Facebook siden til FAU.

Kristine
KS –
Kristine E

Oppsummering av foreløpige resultater
Samler inn svar til og med 23 februar.
Til nå 71 besvarelser. FAU-representanter deler spørreundersøkelsen på
gruppenivå.
6.

FAU facebook side

Kristine E

Legge ut en post om at 17 mai er under planlegging etter 23 februar. –
planlegger for flere scenarioer. 17 mai er barnas dag og de er i fokus for
komiteen. 5 trinn skal ha fått informasjon via komiterepresentantene.
7.

Arbeidsgruppe Leksebevisst skole

Monica B

Tas opp igjen på møtet i mars – fokus nå på kvalitetsoppfølgingen.
8.

Eventuelt
FAU mener skolen bør ha klar en plan for rødt nivå for neste
nedstengning. Vi mener det ikke bør være nødvendig med nedstemning,
men at man har klar en kriseplan for neste runde. FAU vil sende en
skriftlig henvendelse til skolen for å få en redegjørelse for håndtering av
rødt nivå for fremtiden. NB – Husk å gi innspill på innlegget på
SPOND.
Skoleoppgaver i regi av studenter har vært gjenstand for diskusjon og
man må vurderes og kvalitetssikres for fremtiden (ref. oppgave på
4.trinn om samedagen).
Nabo har varslet at det er en utfordring med barn som løper ut i veien og
som utfordrer hverandre. Skolen tar dette opp på de ulike trinnene.

9.

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

Skolen jobber med kvalitetsoppfølging og elevrådet fra 4-7 trinn.

-

Det blir gjennomført en fysisk kvalitetsoppføling 25/2 sammen
med FAU.

Mette M
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Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

-

Det jobbes videre med trafikksikringsarbeidet (hjertesone)

-

Fotograf bestilt til 2.uken i august.

-

Areal nede brukes per i dag til SFO, men man ser på muligheter
for å endre på dette slik at man kan bruke arealet i skoletiden
også.

-

Fortsatt midlertidig nei til søknader om skoleplass for de som
ikke har Fjellsdalen som sin nærskole.

-

Skolen har fått ny utebelysning.

-

Skøytebanen blir hyppig benyttet. Det er hjelmpåbud ved
skøyting i skoletiden.
10. Status Natteravnene
- Periode 9 april – 18 juni 2021
- Registrering som Natteravn via facebook sidene https://www.facebook.com/natteravneneifyllingsdalen
- Informasjon om dette legges ut via skolens facebooksider
- Lages også informasjonspakke som kan deles på skolens
hjemmesider.
11. Status Hjertesone (trafikktryggingsplan)
Møte med Monica B, Kristine KS og Mette M 3 februar – Sett gjennom
utkast til plan og gitt innspill – jobbes videre med av Mette mtp krav og
retningslinjer fra kommunen.
12. Eventuelt
13. Neste møte:
Møte serie våren 2021:
15 mars
12 april
10 mai
31 mai
Avslutning 14 juni
Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:

Georg G

Tidsfrist

