Referat FAU-møte torsdag 15. februar 2018
Tilstede:
Leif-Kjartan Bjørsvik (1a), Hilde Karin Nordvik-Ottesen (2a), Marianne Kvitnes (2b), Christopher Hansen (3a),
Elisabeth Kjønsberg (3b), Steinar Drønen (4a), Kari Ellefsen (4b), Cathrine Knutsen (5a), Dag Arve Haugsdal (5b),
Åshild Gavlen (6a), Hege Kristoffersen (6b), Bjørn Kleppe (7a), Helene Gavlen (7b),
Ikke tilstede:
Wenche Foldnes (1b), Rektor Ragnhild Magerøy
01 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader
02 Orientering fra rektor
➢ Kveldsskole med barnevakten for 5. trinn og føresette
▪ Godt oppmøte og vellykket arrangement
▪ Foresatte ble enige om ingen snap etter kl 20
▪ Spillegrenser er viktig å overholde
▪ Foreldre må sette seg inn i barnas digitale verden og snakke med elevene om hva de opplever på nett
➢ Leirskole i uke 11 for 6. trinn
▪ To lærere og en assistent reiser med elevene
▪ mest sannsynlig siste året
➢ Overføringssamtaler for 7. trinn med ungdomsskolen for å sikre en god oppstart på ungdomsskolen
➢ Godt samarbeid med ca 20 barnehager som Foldnes skole får barn fra for å sikre en god overgang til skolen
og godt sammensatte grupper ved skolestart. Førskoledagen er i mai
➢ Elevundersøkelse som ble gjennomført i november ble nylig publisert
▪ 5. til 7. trinn deltar i undersøkelsen
▪ Offentlig resultat viser 7. trinn
▪ Omtrent sammenfallende resultat med fjoråret
▪ Elevundersøkelsen blir tatt opp på foreldremøter i klassene
➢ Trygg i fjell konferansen
▪ 5 deltagere fra skolen
▪ Tema digital mobbing
▪ Høyt faglig nivå
▪ Vellykket konferanse
➢ Vedtak om rødt bygg skal rives kommer opp i kommunestyret i april. Skolen planlegger som om bygget skal
rives og ikke restaureres. Dette innebærer som tidligere informert at 6. og 7. trinn skal gå på Brattholmen
skole neste skoleår
03 SU/SMU møte
➢ Informasjon fra ulike idretts- og fritidstilbud kan legges på egen side på Its Learning. Denne informasjonen
blir ikke hengt på vegger eller delt ut til elevene
➢ Gjennomgang av elevundersøkelsen
▪ Svarene graderes fra rødt, orange, gult og grønt.
▪ Foldnes skole har mye grønt og noe gult
▪ Svakt synkende resultat fra fjoråret på noen faktorer og oppgang på andre faktorer
▪ Digital mobbing er et økende problem i landet, men stabilt på foldnes skole
➢ Spørsmål rundt buss i forbindelse med farlig skolevei
➢ Spørsmål vedrørende elevkveld (eget punkt)
04
➢
➢
➢
➢

Foreldreundersøkelse
Elevundersøkelse er lovpålagt mens foreldreundersøkelse er frivillig
FAU ønsker å legge til rette for en foreldreundersøkelse
Formålet er å få frem hva vi foreldre tenker om læring, trivsel og skole-hjem samarbeidet
Det vil bli delt ut et informasjonsskriv til alle foresatte i forkant

➢
➢

Det vil bli konkurranse mellom klassene om flest besvarelser
Foreldreundersøkelsen kommer over påske

05 Økonomi
FAU har p.t. NOK 175.000,FAU har fått VIPPS: 505162
06 Arrangementer
➢ 17.mai
▪ Det vil være mulig å betale med VIPPS og kontanter på 17.mai arrangementet
▪ Fjellklang og trommekorpset spiller i toget. De vil samarbeide i forkant
▪
➢ Elevkveld
▪ Torsdag 22.februar
▪ Karneval
▪ Invitasjon hengt opp på skolen og lagt ut på hjemmesiden
▪ Innspill fra elevene om elever kan få stå i kiosken
▪ Innspill om rimeligere alternativer til å kjøpe brus og snacks: vann, saft og beger med popcorn
• Det vil være mulig å kjøpe flaskevann
• Det vil ikke bli innført rimeligere alternativer på elevkvelden 22. februar men vil drøftes i FAU i
etterkant av elevkvelden for neste elevkveld
▪ Usikkerhet om lydanlegg
• Cathrine sjekker om lydanlegget virker eller om det er aktuelt å låne et annet anlegg fra skolen
➢ KFU
▪ KFU er samarbeid mellom FAU i flere skolekrinser
▪ Hva kan være tema:
• trygg i fjell
• barnevakten
• hvordan kan mangfoldet i idrett- og fritidstilbudene i kommunen vise seg frem for elevene
▪ FAU leder tar initiativ til et KFU møte med skolene på Lille-Sotra
07 SU – farlig skolevei
Det er kommet tilbakemelding om at skolevei-skyss ikke blir brukt av alle som har rett på tilbudet. Dette er
fordi tilbudet er begrensende i forhold til praktiske behov. Begrensningen skyldes delvis ansvarsfordeling
mellom fylket og kommunen, noe som blant annet medfører to busser hver vei til og fra skolen, men ikke
SFO. Det er spilt inn at skolevei-skyss også bør gjelde til og fra SFO og ikke bare til og fra skole.
Steinar Drønen har vært i møte med kommunen vedrørende skoleveien. Ny vei er kommet inn i fylkesplanen
for veisikring og det er endringer på gang, men det er ingenting som er bestemt.
FAU har skrevet til skolesjefen vedrørende at det er satt opp to busser som kjører samme strekning selv om
skolebussen har tilstrekkelig kapasitet til alle elevene som p.t bruker buss. FAU har ikke fått svar på brevet
og ber rektor etterspørre svar på brevet.
08 Restaurering av Foldnes skole
Det vil bli satt opp buss for 6. og 7. klasse til og fra Brattholmen i forbindelse med restaurering. Denne
bussen vil bli gratis. Eget skriv deles ut i forbindelse med buss til og fra Brattholmen skole.
09 Neste FAU-møte:
Neste FAU-møte er 12. april 2018

Referent
Elisabeth Kjønsberg (3B)

