Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 2. mai 2022 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: 30. mai
Tilstede: Linda, Heike, Merethe, Ana, Susanne, Torstein og Øystein (rektor)

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

Valg av referent : Susanne
Godkjenning av møtereferat fra forrige møte

22/22

Runde rundt bordet
*Ikke ta opp innmeldte saker her.
1 trinn: spillkveld arrangert, hvordan arrangeres 17 mai
2 trinn: trinnfest arrangert
3 trinn: spillkveld arrangert, foreldremøte
4 trinn: trinnfest skal arrangeres, utdeling av gaver til ansatte på skola
før påske
5 trinn: spillkveld? ingenting spesielt å melde
6 trinn: ikke tilstede
7 trinn: 7 trinnsball skal arrangeres i mai og inviterer 6 trinn. Besøkt
Rosenborg ungdomsskole, og hatt besøk av elever fra
ungdomsskolen

23/22

Møteplan 2021/2022
● 30. mai 2022
● Årsmøte - Linda og Torstein bestemmer dato
● Første møte over sommeren - Linda og Torstein bestemmer
dato

24/22

Sykkeldag - oppsummering, erfaring
Fungerte bra - endel foreldre møtte opp. Positivt, men litt lite
oppmøte. Arrangeres litt seinere til neste år

25/22

Påskegave til lærere
Mange positive tilbakemeldinger.

26/22

Valg av FAU-representanter for 2022/2023
Torstein sjekker med Trine om info til valg av FAU ved foreldremøter.

27/22

Skolegårdsfest og 17.mai
17. mai: Trinnkontaktene skal gå sammen med trinnet. Bispehaugen
går som nr. 32 etter Katta, stiller opp i Bispegata øst. Skal gå kl.
10.08.
Rektor undersøker med Trine om hvordan dette arrangeres,
flaggborg, FAU bistår arrangementet.
Bispehaugen skolekorps arrangerer skolegårsfest 17. mai.
«Trinnfanen» til 1., 2., 3. og 4. trinnet som skal brukes på 17. mai
står rett innafor døra på korpsbygget.
Skolegårdsfest planlagt til 30. mai.
Lærerne arrangerer med bistand fra foreldre
Kan FAU sponse hamburgere? Torstein sjekker tidligere bidrag.
Torstein sjekker om mulighet for instrumentprøving hos Bispehaugen
skolekorps. Vippskonto fra FAU kan benyttes.

28/22

Trafikksituasjon rundt Bispehaugen skole
Rektor er informert om at det er bekymring rundt trafikksituasjonen
rundt skolen. FAU følger opp.

29/22

Kontakt med andre FAU
Trinnkontakt perm, Linda sender utkast til FAU for utsjekk. Skolen
kan printe ut og ha fysisk permer
Samarbeid med andre FAU

19/22

Kosthold på SFO
Hva kan gjøres med kostholdet på SFO? Tiltak?
Forbedringspotensiale
Kosthold på Sfo og nye nasjonale kostholdsråd
Tema for foreldremøte mat og kosthold
Hva med andre skoler? (Singsaker)
Rektor jobber med forbedringer og skolen er bedt om å se på
matsituasjonen.

30/22

Innkommet sak:
● Spørsmål til rektor om universel utforming av fortau rundt skolen
● Oversikt over hvorfor elever bytter skoler.
● tilstand på klokke på skolen, sette i stand. Rektor følger opp
● Opprydding til 17. mai rektor er bedt om å se på saken

31/22

Rektor orienterer
●
●

Ny ordning med parkeringsordning og levering rundt skolen.
Dette blir snarlig sendt ut informasjon om
Orientering om kontaktlærere for skoleåret 22/23

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.

