Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – Tunballen barneskole

Referat fra FAU-møte
Dato: torsdag 26. november 2020
Tid: kl. 17.00
Sted: Digitalt videomøte i Teams
Klasse
1 blå
1 gul
1 rød

Klassekontakt innkalt
Preben Gjertsen
Åshild Haga
Hilde Røyrås Nygård

Tilstede (navn på vara)
Ja
Ja
Ja

2a
2b

Arne Skraastad - forfall
Espen Tanggaard

Åshild Haga
Ja

3a
3b
3c

Nikolai Kjos Asbjørnsen
John Ove Hjemlestad
Hildegunn Nilsen – forfall

Ja
Ja
Ingen vara

4a
4b

Torfinn Klungland
Angelika A. Jacgimczak

Ja
Ja

5a

Lisbeth Røinås

5b
5c

Janne-Therese Auclair – forfall
Julie B. Høistad – forfall

Ja
Ingen vara

6a
6b
6c

Anja Aurenes
Marianne Mellemstrand
Tor Marius Markussen

Ja
Ja
Ja

7a
7b

Trine Lise Herlofsen
Michelle L. Bustamante – forfall

Ja
Ingen vara

Ingen vara

13/ 20.21 Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent

14/ 20.21 Referent
Tor Marius

15/ 20.21 Informasjon og kjøreregler for sosiale arrangementer på skolen
Se utsendt skriv ved innkalling.
Enkle kjøreregler for arrangementer i regi foreldregruppe eller elever (utenfor ordinær skoletid). Ved spørsmål
om å arrangere noe i vinter eller våren 2021, ta kontakt med kontaktlærer/FAU-leder.
Vedtak:
FAU tar de nye «korona-kjørereglene» til orientering.
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16/ 20.21 Sosial handlingsplan Tunballen skole
Se eget skriv ved innkalling.
Skolen har utarbeidet en egen sosial handlingsplan og FAU tok en kort gjennomgang av denne i
møtet.
Planen omhandler hvilke tiltak skolen har for å sikre at alle elever blir involvert og inkludert,
og planen har et årshjul som beskriver hva skolen skal gjennomføre av aktiviteter og
arrangementer.
Vedtak:
FAU tar handlingsplanen til orientering.

17/ 20.21
Natteravn i Søgne og Songdalen
Se utsendt brev ved innkalling.
Kommunen har svart tilbake på innspill fra FAU i bydelene og viser til at det skal la seg gjøre å opprette egne
natteravn i både Søgne og Songdalen, som et tiltak for ungdomsmiljøet i bydelene.
Vedtak:
FAU vil oppfordre avdeling for Innbyggerdialog og frivillighet til å arrangere eget møte i bydelen for å
rekruttere og informere om dette tilbudet, gjerne i samarbeid med FAU på de andre skolene i Songdalen.
Tunballen skole vil bistå med å få informasjon ut til foreldre gjennom skolens nyhetsbrev og nettsider.
18/ 20.21
Foreldrekontakt – våre roller og oppgaver
Se utsendt skriv ved innkalling.
Vedtak:
FAU tar dokumentet til orientering.

19/ 20.21
Presentasjon av Elevombud Tone Martha
Kommunens «nye» elevombud Tone Martha Sødal deltok i videomøtet.
Hun har drop-in time på Innbyggertorvet (gml. rådhuset) på Nodeland hver siste mandag i måneden fra kl. 1517. Helt uforpliktende å komme, men lavterskel-tilbud for alle som ønsker eller har behov. (NB: Ikke i
skoleferier)
Hun er svært tilgjengelig på mobil: 979 90 400, epost: tonemartha@kristiansand.kommune.no eller Facebook
(trykk HER)
•
•
•
•
•

Landets første «mobbeombud» i Søgne kommune. Var ansatt der i 4 år før nye Kristiansand
Hennes rolle er helt uavhengig av alle politiske og administrative stillinger og personer.
Brobygger for å finne løsninger i vanskelige saker.
Mottatt 1062 samtaler før sommeren 2021 – stort behov
Hun har et mandat, blant annet å
o bidra til at alle elever i de kommunale grunnskolene får det psykososiale læringsmiljøet de har
krav på, ifølge Opplæringslovens §9A.
o veilede og bistå enkeltelever og deres foresatte i kommunikasjonen med skole og på
samarbeidsarenaer, samt være et mellomledd mellom hjem og skole i saker der elever eller
foresatte ønsker det.

3 TIPS TIL FORELDRE:
• Vær obs på sosiale medier, og da spesielt lukkede Snapchat-grupper og «For your eyes only»funksjonen.
• Ikke true med å ta mobilen eller paden, men vær heller nysgjerrig og få barna til å fortelle selv.
• Ta kontakt om du eller barnet er bekymret, eller ikke finner gode løsninger for å løse en vanskelig
sak.
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20/ 20.21

Eventuelt

1) Foreldrekontakter har meldt inn usikkerhet ihht risiko med de store kohortene, spesielt 6.trinn med
rundt 60 elever. I møtet ble det også tatt opp det med før skoletid og blanding av trinn/kohorter på
SFO.
Svar fra FAU-leder:
Dette ble på forhånd tatt opp med rektor, som forklarer at det hele tiden er en avveining av
smitterisiko vs forsvarlig opplæring som skolens primæroppgave.
Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen og den enkelte skoles
forutsetninger. På Tunballen, og da spesifikt på 6. trinn, har man delt dem opp i mindre grupper på
tvers av klassene. Disse har faste fag og aktiviteter sammen, og er ikke sammen alle 60 samtidig.
Lærere er også obs på at elever skal ha minst mulig kontakt med andre trinn, og tilpasser derfor
friminutter o.a. felles tid slik at trinnene ikke treffes.
Ansatte som er på tvers av trinn blir oppfordret spesielt til å ha gode rutiner for hygiene og håndvask,
og unngå særlig tett kontakt med elever. De må også ta særlig vurderinger av helsetilstand ved
symptomer på Covid-19, slik at de holder seg hjemme eller tar koronatest.
FAU tar dette til orientering og bes ta kontakt med rektor eller FAU-leder ved spørsmål.
2) Uttalelse fra FAU-leder vedr. å avsette midler til skolegården ifbm prosjektet til Elevrådet.
Uttalelsen ble sendt ut til foreldrekontaktene fredag 27. november. FAU er enig med uttalelsen og ber
leder sende dette til bystyret i Kristiansand
3) Uttalelse fra Svarttjønnheia Velforening vedr. trygg skolevei og midler til gang-sykkelvei sammen med
FAU Tunballen
Uttalelsen ble sendt ut til foreldrekontaktene søndag 29. november. FAU er enig med teksten og
bekrefter at velforeningen kan sende dette til bystyret i Kristiansand

Alle referater fra FAU publiseres på skolens hjemmeside.
Har dere spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med Tor Marius på mobil: 41560346
eller e-post: tm_markussen@hotmail.com

Det oppfordres til å dele viktige FAU-saker med de andre foreldrene. Bruk gjerne
Facebookgruppen til klassen din. FAU-leder vil gjerne få innspill til saker som rører seg eller
som FAU bør ta opp.

