
Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 7. februar 2022 kl 18.00 - 20.00
Sted: Digitalt
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.
Forfall: Heike (7 trinn)?
Kommende møtedatoer:14. mars 2022, 25. aprii 2022, 30. mai 2022
Tilsted: Astrid, Linda,Merethe, Kathrin,Torstein, Ana

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

● Valg av referent (Astrid)
● Godkjenning av møtereferat fra forrige møte (sende på rundgang mellom fau

medlemmer)

9/22 Runde rundt bordet
*Ikke ta opp innmeldte saker her.
Det savnes oppmerking til håndball i gymsalen. FAU sjekker opp

Undervisningsoppfølging under siste koronabølge: De fleste trinn har
fått arbeidsoppgaver til dem som var hjemme, men dette varierer fra
trinn til trinn.Eksempel til etterfølgelse: Lærere lagde analogt hefte
som ble medelever leverte på døra til elever som var hjemme.

Vennegruppe: FAU støtter bruken av vennegrupper helhjertet. Vi
ønsker at lærere skal igangsette vennegrupper i hvert første trinn.
Bør legges frem som mer eller mindre obligatorisk for å ha best
effekt.

10/22 Møteplan 2021/2022
● 14. mars 2022
● 25. april 2022
● 30. mai 2022

11/22 Ny:
Erfarings notat Julelystenning
Merethe har skrevet dette. Saken avsluttes

12/22 Trinnkontakttreff
-Representant fra FAU bør delta i første foreldremøte og informere
om FAU og trinnkontakters rolle. Legges inn i FAUs årshjul
- Sittende FAU-representant i hvert enkelttrinn kan/bør informere om
FAU i begynnelsen av året, når nye representanter skal velges

Oppmøte:



● Hanne Fossen 6. trinn
● Kathrin 6. trinn FAU
● Kim Omar 7. trinn
● Linda 1. trinn FAU
● Liv Falkenberg 3.  trinn
● Therese Næss 7. trinn
● Wenche Thorvaldsen 4. trinn
● Øyvind Ingvaldsen 2. trinn
● Torstein 5. trinn
● Merethe
● Cathrine Grønvik 4. trinn
● Astrid 2. trinn

Separat referat sendes til trinn/klassekontakter
Presentasjon av samarbeidet mellom FAU, trinnkontakter og rektor

- FAU registrer at det er noe ulik praksis på hvor mange
trinnkontakter det er og om det FAU-representanten er en av
disse eller ikke. Dette kan med fordel gjøres mer likt, i regi av
administrasjonen, for eksempel.

Presentasjon av årshjulet til trinnkontaktene (FAU)
Diskusjon av vennegrupper

- for optimal funksjon bør det være enighet om at man prioriterer
vennegrupper foran andre aktiviteter

- Å hente alle sammen på SFO har fungert bra
- Når vennegruppe legges frem som frivillig alternativ fungerer

det dårligere
- Kontaktpunkter for foreldre er veldig viktig. Trinnkontakter kan

også arrangere foreldretreff på eget initiativ

Hva har trinnkontakter arrangert på trinnet?
Gjennomgang av hva som er arrangert i skoleåret og gjennom
skoleårene.
Forslag til aktivitet fra FAU/til foreldremøter
Politiet kan stille opp på foreldremøter og snakke om f.eks nettvett.

Trinnkontakt for 1, 2, 3 og 5 trinn: Dere kan hente godteposer hos
Wenche på korpsbygget mellom 18-20 på onsdag denne og neste uke.
(Rester fra planlagt juletrefest)

9/21-22 Facebook side?
FAU velger å ikke bruke facebook dette året.

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.


