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Møtereferat

FAU møte nr 7 Fjellsdalen skole
12.04.2021

19.45 – 20.25

Tid (fra kl til kl):

Sted:

Teams
Husk å mute mic ved påkobling

Innkalt av:

Kristine K Storesund

Ordstyrer:

Kristine K Storesund

Deltakere:

Lisbet Karlsen (1 trinn),

Referent:

Kristine K Storesund

Linn V. Kvalheim (1 trinn), Georg Gundersen (2 trinn), Gunhild Naterstad (2 trinn),
Ida Muca Nordahl (3 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),
Mette Mikkelsen (rektor)
Ikke til stede:

Trude Gunnlaugsson-Gravdal (1 trinn), Lars Pedersen (6A), Gitte Mari Bognø (7A),
Sissel Mork- Knudsen (7B)
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 spond
Godkjent
2.

Godkjenning av referat fra FAU møte nr 6 Feb 2021

Kristine KS

Finnes på Spond og dropbox
Godkjent
3.

FAU for skole året 20/21
Ingen nye saker.

KS/https://d.docs.live.net/84ef32b6877f004c/fau/fau referat/2020_2021/2021-04-12 møtereferat nr 7 apr 2021.docx

Kristine KS
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4.

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Status Økonomi

Silje B

Ingen endring fra sist møte
5.

Kvalitetsoppfølgingen 2021

Kristine KS

Presenterte resultatene på møte på skolen 25 februar.
Presentasjonen finnes i dropbox for de av dere som vi se gjennom
den.
Skolen har jobbet videre med resultatene både fra vår undersøkelse
og innspillene fra elevrådet og sine ansatte. Rektor sier gjerne noe
mer om dette i sitt innlegg.
6.

FAU facebook side

Kristine E

Legge ut en post om at 17 mai er under planlegging – 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 ila april/mai –
8.

17 mai 2021

Kristine KS

Møte i 17 mai komiteen torsdag 8 april.
Lite føringer gjør det vanskelig å planlegge foreløpig.
Håper å få gjennomført en form for tog og gjerne en aktivitetsløype
av et eller annet slag.
Sang og evt taler bør filmes i forkant og heller deles på nett.
Viktig at vi følger retningslinjer og føringer som gis fra
myndighetene.
Idemyldring/innspill fra FAU: - Rebusløp
Snopeposer – husk fri or alternativer (gluten, melk og svin).
Etterspørre oversikt fra Rektor.
Det er ønskelig med støtte fra skolen og lærere til å lage film av alle
klassene. 17 mai komiteen kommer til å ta kontakt.
9.

Eventuelt
Spørreundersøkelse FUG – FAU i koronatiden.
Bord – spillbord – som på Bønes.

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

Kvalitetsoppfølgingen - Takk til alle som har svart på
undersøkelsen i forbindelse med kvalitetsoppfølgingen – skal

Mette M
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Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

ha møte med områdeleder denne uken. Vi ser vi tenker i
sammen baner og det komme rikke frem store sprik. Det som
kom frem blant annet er fokus på hvordan vi jobber med
skolemiljø – hvordan kan vi alle være med å bedre dette.
Elevpåvirkning er viktig for elevene og skal jobbes videre
med. Skape likhet mellom trinn og klarer mtp behandling og
oppfølging. Hva skal et undervisningsrom inneholde –
fredagsmail(?), hvordan er skoledagen bygget opp og
strukturert, organisering i klasser eller trinn - kriterier og
føringer (disse vil bli presentert ved en senere anledning)?
osv. Elevrådet – tverrfaglig arbeid – dette setter de pris på og
synes det er kjekt så dette ønsker de å videreføre. Siste tema
før sommeren er demokrati og medborgerskap – fokus også
på språkbruk – hvordan snakker vi , med hverandre, til
hverandre og om hverandre også med nettfokus.
-

Lærer oppsett for neste skoleår – dette jobbes det med pr nå.
Så snart dette landes vil det bli delt.

-

Fokus område neste skole år – tverrfaglig - skole nærvær og
skole vegring.

-

Hjertesone – trafikktryggings planen – befaring med FAU
skolen og bymiljøetaten denne uken.

-

Befaring på inne områdene også denne uken med skolen og
representant fra kommunen. Skolen er «full» og det skal
evalueres arealene inne og hvordan de kan utnyttes best
mulig. Lite plass til elever og til ansatte.

-

Planlegger or førskoledag 3 juni – med forbehold om bedring
i smittesituasjonen. Vet ikke hvordan det blir før vi nærmer
oss. Ser på mulige løsninger – inne/ute. Ønsker å lage en liten
video uansett med en runde på skolen. Pr nå ca 47 nye 1
klassinger neste år.

-

Fokus på digital dømmekraft – få dette mer på agendaen og
etablere et bedre samarbeid med foreldregruppen.

- Ny rammeplan for SFO er under utarbeidelse.
11. Status Natteravnene
- Periode 9 april – 18 juni 2021
- Registrering som Natteravn via facebook sidene https://www.facebook.com/natteravneneifyllingsdalen
- Trenger fortsatt flere ravner.
- Deltakelse baserer seg på frivillighet.
12. Status Hjertesone (trafikktryggingsplan)
Befaring på skolen og området rundt torsdag 15 april.
Det endelige skrivet finner dere for gjennomlesing i drobox
https://www.dropbox.com/home/FAU/2020-2021/Hjertesone

Georg G
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Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

13. Eventuelt
- Det er kommet meldinger om at det er lite rotasjon på
uteområdene for klassene – dette er uheldig. Kommentar fra
rektor – det skal være planer for flere forskjellige aktiviteter
på blant annet på fotballbanen. Alle skal flytte litt rundt.
Kommentar fra FAU – det oppleves fra barna som noe statisk
– det er viktig å fange opp de som ikke har interesse for
ballspill av dem som er fordelt til fotballbanen. Dette spesielt
på trinn det fotball er populært.
14. Neste møte:
Møte serie våren 2021:
10 mai
31 mai
Avslutning 14 juni
Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Bønes

Signatur:
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