Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 06. desember 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: 3. januar 2022
Tilsted: Ana (4), Merethe (3.), Torstein (5.), Linda (1.), Heike (7.), Øystein(rektor), Kathrin(6.)
Frafall: Astrid (2.),

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

Valg av referent (Merethe)
Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (sende på rundgang mellom fau
medlemmer)

10/21-22

Runde rundt bordet
*Ikke ta opp innmeldte saker her.
1. Deltatt på julelystenning, diskusjon omkring vennegrupper - kan
være lurt med innspill til lavterskelaktiviteter
2. Ikke tilstede
3. Har tent julelys, god oppslutning fra foreldre. Rutiner for dette
må på plass, lysene må tas ned etter jul
4. Takk til 3.trinn for lystenning, takk til lærere som lager digitale
opplegg for elever som ikke er tilstede, behov for oppmerking til
håndballbane i gymsalen, en opplever gymsalen og
garderoben som skitne, og en “glemme-pose” som står uke
etter uke- en opprydning kan hjelpe. Brannalarm - voksne på
skolen må være mer observante på at barna må ha på innesko.
De må minnes på dette! Har organisert gruppe for juletrefest.
En mann har henvendt seg til jenter i 4.klasse med prat av
seksuell karakter. Politi og skole er informert. Rektor vurderer
hver gang hvem som skal informeres. Også andre skoler bør
informeres
5. Foreldre har ikke ansvar for Luciatoget, julefrokost går sin gang
6. Ingen spesielle tilbakemeldinger
7. Purret trinnkontakter for organisering av nyttårsball, spesiell
erfaring fra foreldresamtale: når kroppspress ble tatt opp som
tema, syntes læreren at det var et vanskelig tema å diskutere.
Det bør være naturlig å snakke om kropp på skolen.

7/21-22

Årshjul
- Se på månedene desember/januar; Lucia, Trinnvis julefrokost,
julelystenning,juletrefest
- Lag erfaringsnotat for de ulike aktivitetene
- Årshjulet bør være klart til høsten 2022

-

Informasjon til trinnkontakter bør være klart til våren
Sette fast dag for julelystenning

11/21-22

Møteplan 2021/2022
● 10. januar 2022 kl 1800-2000
● Trinnkontakter inviteres til 10. januar kl 1900
● 7. feb 2022
● 14. mars 2022
● 25. april 2022
● 30. mai 2022

12/21-22

Registrering av styret i brreg
Forespørsel om personnummer kommer på epost.
representant fra 6.trinn ble ikke valgt på årsmøtet. Kan forsøke å
legge ved referat fra konstituerende styremøte hvor 6. trinn da var
representert.

6/21-22

Erfaringsoverføring
- Informasjonsbrev klassekontakter
- Kall klassekontakter inn til møte på nyåret for
erfaringsoverføring og presentasjon av FAU

13/21-22

Rektor
● Uønskede hendelser på Bispehaugen skole. Utredning av
rektor av hendelser, tiltak og status
- Etter forrige FAU-møte ble spørsmålet om hvilken informasjon
man fra skolen deler åpent med foreldre og hvordan man
formulerer seg vurdert
- En forelder har etterspurt innsyn i avviksmeldinger og
varslingsrutinene til skolen. Rektor informerte FAU om rutiner
for varslinger og avviks-/hendelses system/TQM. Skolen har
tatt grep for å bedre rutinene
- Når det skjer hendelser på skolen av uønsket art finnes det et
avvikssystem. Opplæringsloven gir alle ansatte
informasjonsplikt til rektor. Det skal også skrives et forbedringsog avviksskjema/TQM
- Når det gjelder de konkrete sakene kan man ikke etter
personvernhensyn få innsyn.Enkeltpersoner kan søke om
innsyn om de har gode grunner til dette
- De eldste elevene i mottaksklassen har nå separat inngang fra
de yngre eleven på skolen
- Mottaksklassen har fått styrket bemanning
- FAU tar orienteringen til etterretning
●
●
●

Fadderfamilier for mottaksklasser, etter innspill fra FAU. Rektor
følger opp dette
Informasjon- hvor mye og hvordan det formuleres er under
vurdering
Skolen har en retning og misjon Midt i byen - midt i verden - vi
skal skape fremtiden sammen. FAU vil bli innlemmet i arbeidet

●
●
●
●
●

med hvilke mål skolen setter seg. Inkludering, fellesskap,
kultur, barnet som en ressurs, åpenhet som innfallsport for
pedagogisk debatt. Målet skal være ferdig til sommeren.
Vanskelig med å få tak i vikarer pga eksamener, pandemi og
annen sykdom
Julegudstjeneste 14. desember i Bakke kirke
Juletregang flyttes ut i skolegården
5 tilfeller av covid 19 på 3. trinn. Skolen er fremdeles på grønt
nivå
Brannalarm - ny oppstillingsplass som har nok avstand til
paviljongene. Dette bør diskuteres med brannvesenet

14/21-22

Innkommet sak:
Til orientering til rektor
- Sak meldt til skoleadm om trafikksituasjon, hendelser
- Informasjon om brannalarm: det bør varsles samme dag som
hendelsen skjer
- Skjermtidsbruk - det bør være gode rutiner omkring hvordan
skjerm benyttes og hvor mye, og at det er dialog mellom skole
og SFO om hvor mye skjermen benyttes
- Telefoner SFO- problem med at batteriene er dårlige

15/21-22

Forbedring av informasjon om smittevern og smittesituasjon på
skolen.

8/21-22

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

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

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.

