Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 1. november 2021 kl 18.00 - 20.00
Sted: Bispehaugen skole, lærerværelset
Deltagere: FAU-styret. (Hovedvalgt spør vara ved forfall. Vara kan møte ved ønske om å holde seg
orientert.) FAU-leder fra forrige år og eventuelt andre representanter.
Kommende møtedatoer: 6. desember 2021
Tilsted: Ana (4), Øystein(Rektor), Linda (1.), Heike(7.) Torstein(5), Stein(1. vara), Astrid(2.) Merethe
(3.)
Frafall: Kathrin (6.),

Saksliste
Nye saker nummereres fortløpende. Gamle saker som har en historikk fra tidligere, beholder
sine saksnumre.

4/21-22

Runde rundt bordet. Hva skjer på trinnet ditt? Er det noe du brenner
ekstra for i FAU- og skolesammenheng? hvordan gikk Halloween?
TV-aksjon?
1. Arrangerte halloweenfest tirsdag hele, danserom, møter rundt
trygghet på skolen, veldig fornøyd med SFO. Noen foreldre har
hadde tilbakemeldinger til oppfølging til SFO som har gått via
klassekontakter, det har også kommet mange positive
tilbakemeldinger om SFO. Manglet foreldremøte på våren.
2. Trinnkontaktene, samlet inn penger (selge sokker) kan Fau ta
vare på penger (trinnkonto kasserer?) Det er ønskelig at
trinnene håndterer dette på egenhånd.
a. ski-etter-skolen, (mulighet for 1-4. trinn minimum 60
deltagere 1400kr/barn) Det ble bestemt at man skal
sjekke interesse for dette.
3. Spill-kveld, God lærer tok kontakt om up problemer. Felles gå
runde på halloween.
4. halloween
a. 2 forskjellige halloween arrangementer i.
småbispan sitt eget halloween fest
ii.
fest arrangert av trinnkontakter hele trinnet
søndag
b. tv-aksjonen - grei gjennomføring, labert oppmøte av
bøssebærere, kort tidsfrist for oppmøte. Det er gitt
tilbakemelding til arrangør til forbedringer neste år. FAU
skal arrangere neste år også, info mø tidligere ut og
forsøke samarbeid opp mot f.eks Rosenborg
ungdomskole.
c. forespørsel om penger til flere julelenker, Det er gitt
klarsignal fra FAU at det kan bidras med penger til
ytterligere lyslenker.
5. fornøyd med lærerbytte
6. delte mening om digital undervisning vs. bøker
7. felles arrangert halloween i gymsalen, informert om nyttårsball.

5/21-22

Oppsummering møte med rektor/rektor har ordet
Informasjon om hva som skjer i nærområdet
- Opptatt av uteskole
- Informasjon om mottaksklassen
- Generelt bedre informasjon
- Forbedring av mat i samarbeid med kantineansvarlig
- Rektor informerte om episoder med slag fra elev. FAU har bedt
om mer informasjon og en redegjørelse fra rektor hva som er
har hendt og hvilke tiltak som er iverksatt. FAU har også bedt
rektor om å informere alle foreldre ved skolen.

6/21-22

Overføring av kunnskap: Årshjulet for FAU, presentasjon av
FAU/Trinnkontakt roller og erfaringsoverføring på tvers av klassetrinn
FAU organiserer møte mellom Trinnkontakter

7/21-22

Aktiviteter i november/desember/januar: Lucia, Trinnvis
julefrokost, julelystenning, juletrefest
TODO -Øystein (Rektor) avklare Lucia-arrangement
TODO -Sende nyttårsball info til Heike
Merethe - Julelystenning - FAu sponser gløgg og pepperkaker
Trinnkontakt tar styring på julefrokost - FAU varsler trinnkontakter om
at dette skal gjøres
2 og 4. trinn juletrefest - FAU varsler 2. og 4 trinnkontakter om ansvar
for dette

8/21-22
utsatt til
neste
møte

Mål for 21/22 året: Arrangementer for elever/forelder. Beate
Hygen/Politiet andre?
Bedre kommunikasjon mellom trinnkontakter
Bedre kommunikasjon med nærmiljøet/nærskoler

9/21-22
utsatt til
neste
møte

Facebook side?
Ønsker vi en facebookside, hvem vil ta ansvar

10/21-22
utsatt til
neste
møte

Møteplan 2021/2022
Lage en plan for møtedatoer 2021/2022

11/21-22
Utsatt
neste
møte

Meldeboka?

17/19-20

Økonomi. FAU har en del penger på bok. Er det noen investeringer
vi ønsker å gjøre som kommer elevene til gode?
Skolegårdsfest: trenger skolen lydanlegg? De bruker mye penger på
scene iallefall. Kan holde prisene nede på burgere? Kan være med og
dekke underskudd på inntil 5-10 000. I og med at det ikke ble behov for
de 30k

som ble satt av til lys, så kan skolen ønske seg noe annet for
disse pengene.
Vimpler i skolegården. Med refleks? Spørre foreldre på FB-gruppene.
Tak av lys utenfor Egon Solsiden.
Status: Få innspill fra unger/lærere/rektor i samarbeidsutvalget 13.
februar (dette møtet ble utsatt fordi ingen fra FAU kunne møte).
Noen tusenlapper brukt på lyslenker til å pynte fasaden til advent og
jul. Nevnt på møte med SFO. Ta med til Samarbeidsutvalg.
I brukerrådet kom det fram at elevene savner klatrestativet med sklie
som ble fjernet for en tid tilbake. Lærer støtter dette. Hvor mye koster et
klatrestativ? Er skolen interessert i et spleiselag?
Lærer ønsker seg bøker til skolebiblioteket. Elevene trekker
fram manga-bøker (på engelsk).
Rektor har sjekket pris på et stativ, og det koster kr 200 000 å få på
plass. Kommunen tviler på at de kan prioritere midler da Bispehaugen
fikk mye siste runde. Saken skulle tas opp i elevrådet.
Heike kontaktet kommunen, men de anser prosjektet som avsluttet.

Generelt
Inviter rektor til møter. Legg ut møtereferater fortløpende, og helst før neste møte. Legg
gjerne ut forhåndsvarsel av styremøter på FAUs og trinnenes Facebook-sider for å åpne
for innspill.

