Møtereferat
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Styret i FAU og rektor
Lærerværelse Bogafjell skole
05.01.16 / 20.00-21.30
Borgar
Referent: Jan Ove
Borgar Haugseth (Leder), Kjetil Jensen (Kasserer), Arne Askedal (Styremedlem), Jan
Ove Johansen (Sekretær), Randi Oftedal (Styremedlem), Eldrid Robberstad
(Styremedlem), Jørgen Slyk (Rektor), Hege Nævdal (SFO leder).
Therese Nesse (Nestleder)

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

21.01.2016

Sak nr.:

Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige møte

1/16

Drøfting
Ingen kommentarer
Konklusjon
a. Referatet er godkjent.
Informasjon fra rektor vedrørende foreldreundersøkelsen
Bakgrunn: Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og
Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste forholdene i elevenes
læringsmiljø, og tilstøtende tema som kan ha stor interesse lokalt. Ved å se
Elevundersøkelsen og de lokalt sett mest relevante delene av
Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i sammenheng, kan skoler og
skoleeiere få et best mulig felles utgangspunkt for lokale prosesser for
kvalitetsutvikling. Rektor har nettopp gjennomført Foreldreundersøkelsen, og
vil gi en del innspill til veien videre, hva angår samarbeid med FAU.

2/16
Drøfting
Undersøkelsen går nå mot slutten, og det er kommet inn meget interessante
data. Det er gledelig at svarprosenten ligger på norm, eller over, i forhold til
nasjonale og regionalt gjennomsnitt i tilsvarende undersøkelser, selv om
målsetningen selvsagt alltid vil være å få med alle. P.t. er svarprosenten på vel
40 %. Med tanke på at det er første gjennomføring på lang tid, så syns vi dette
er en god start, og det forventes at svarprosenten vil utvikle seg i ytterligere
positiv retning, gitt at man klarer å bruke og informere godt om dataene i
tiden som kommer. Første skritt vil være å gi en presentasjon til FAU styret

Sak nr.:

Ansvar
kommende styremøte, hvor rektor sier noe om hvordan skoleledelsen har
tolket dataene og hvilke tiltak og styringssignaler dette gir. Videre vil han
legge opp til å dele datagrunnlag med FAU (det som kan offentliggjøres) slik
at analysearbeid er mulig for flere parter.
Konklusjon
a. 02.februar.2016 (neste styremøte) legger rektor frem foreløpige
analyser og delbare data til FAU.

Jørgen

Informasjon fra SFO-leder
Det er kommet prisøkning på plassene i SFO.
Drøfting
Politikerne i Sandnes har vedtatt en prisøkning på SFO, og fra 1.mars.2016 så
vil prisene øke. 100 % plass øker med 10% til kr 2 860,- og 3-dagers plass
øker med 28,3 % til kr 2 002,3/16

Dette er en prisøkning for andre året på rad, men man ligger på ca samme
prisnivå som andre lokale kommuner, eksempelvis Gjesdal, Sola, og
Stavanger.
Konklusjon
a. Prisøkningen er vedtatt av politisk ledelse, og innføres fra og med
01.03.16.
b. Hege vil legge ut info på nett.

Informasjon fra Kasserer
Kasserer orienterer om status og plan for videre drift

4/16

Drøfting
Kasserer jobber p.t. med plan for rapportering, kontoplan, bilagsføring,
årsoppgjør o.l. Har satt opp balansen for inngang 2016 og vi kjører periode
fra 01.01.16. og alle bevegelser skal føres med bilag. Kasserer setter opp
retningslinjer/prinsipper for dette – eks. at kontantutbetalinger for
kostnadsrefusjoner o.l. ikke vil gå fra kontantkassen, men via kontoer. Disse
retningslinjene vil følge vervet fremover. I forbindelse med arrangementer
hvor FAU driver «forretning/handel» er det ønskelig at vi ser på løsninger ut
over kun kontantbetalinger. Bankterminaler/Miniterminaler passer for
virksomheter med et lavt transaksjonsvolum og behov for mobilitet. Med en
slik løsning vil vi få kostnader som vi unngår med kun kontanthåndtering,
men det kan allikevel lønne seg, gitt at det totale volum av handelen øker.
Kasserer sjekker ut og presenterer alternativer og anbefalt løsning til styret.
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Hege

Sak nr.:

Ansvar
Konklusjon
a. Arbeidet med plan for rapportering, kontoplan, årsoppgjør,
retningslinjer o.l fortsetter.
b. «Regnskapsåret» 2016 er startet fra 01.01. og det føres bilag på alle
transaksjoner.
c. Kasserer sjekker ut med bank og bankteminalleverandører hvilke
muligheter som foreligger. Styret vil vurdere om dette kan øke både
omsetning og bunnlinje ved arrangementer.

Kjetil

Kjetil

Informasjon fra arbeidsgruppe 1
Therese leder arbeidsgruppe 1. Gruppen har representanter fra de minste
trinnene og har ansvaret for bl.a. uteområdene, trygg skolevei, og dugnaden.
Drøftinger:
Vedrørende farlig skolevei på Håbafjell (Klokkerveien,
Håbafjellveien/Håbamyrå). Det er skrevet et utkast til brev i denne saken og
gruppen gjennomgår og kommer med endringsforslag til denne. Gruppen
besiktiger det aktuelle området, og erfaringer tas med i brevet, som vi sender
til Torstein Dahle v/Bymiljø - Park og vei i Sandnes kommune.

5/16

Vedrørende dårlig belysning på gangveien opp til Tømmerveien, fra gangbru
over motorvei. Gruppen besiktiger området og tar bilde og notater som skal
benyttes til klagebrev. Denne gangveien er skolevei, og den er i deler av
veiaksen totalt mørklagt. I tillegg er deler av veien rast ut og gjerdet er
ødelagt.
Vedrørende dårlig belysning og melding om ulykker med sparkesykkel o.l.,
på skolevei ned til parkeringsplass på Helgø. Gruppen besiktiger området og
tar bilde og notater som skal benyttes til klagebrev.
Gruppen minner om at det fortsatt mangler lysepærer i området ballbingen.
Konklusjon:
a. Viderefører sakene vedrørende farlig skolevei og/eller dårlig
belysning, på både Bogafjell og Håbafjell.
b. Skolen bestiller skifte av pære i lysmast ved ballbingen, og FAU
betaler.
c. Skolen må få nye pærer i lyskastere i området ballbingen.

6/16

Informasjon fra arbeidsgruppe 2
Randi Oftedal er leder for arbeidsgruppe 2. Gruppen har representanter fra de
eldste trinnene, og har ansvaret for sosiale arrangementer m.m.

3/5

Gr.1
Jørgen
Jørgen

Sak nr.:

Ansvar
Drøfting
Vedrørende Bingo. Planlegges gjennomført 21.01.16. Har reservert
Bogafjellhallen, men dette ser ut til å måtte utgå, da de ikke har bord o.l. nok
til de 150+ vi forventer kommer. Det blir for mye logistikk å bære opp og
ned. Undersøker alternative løsninger både i Kirka og på Bogafjell skole.
Vedrørende handlingsplan mot mobbing. FAU etterspør status i arbeidet med
å få en mer konkret handlings- og aksjonsplan til denne. Rektor informerer
om at planen er under revisjon p.t. og at han ønsker FAU sitt bidrag i denne
prosessen. Vi har hatt flere diskusjoner omkring hva FAU er opptatt av, og
det vil være viktig å få dette konkretisert og omdannet til konkrete innspill for
tiltak og lignende. Rektor har sendt flere eksisterende, og eksempelplaner for
sammenlikning, til FAU. En handlingsplan som dekker skolens og
foreldrenes ønsker fordrer kontaktpunkt i partenes prosjektgrupper som
jobber med dette, og en enighet om hva som er god arbeidsmetodikk osv. I
praksis er det skolen som har ansvaret for å lage en slik plan, og det er SU
som godkjenner. Rektor presiserer at de innspill som allerede er kommet fra
bl.a Altona og FAU, vil være en del av vurderingsgrunnlaget i
prosjektarbeidet. Vi diskuterer videre hvordan planverket til skolen kan
synliggjøres på en bedre måte på lengre sikt, og hva som er tidsaspekt i
forhold til den videre prosess. De innspill som styret og arbeidsgruppe 2
måtte ha til utsendt materiell, sendes til Randi, som koordinerer FAU sitt
arbeid, og hun holder rektor informert.
Konklusjon
a. Gr.2. planlegger Bingo til 21.01.16, og ser på ulike lokaler.
Gr.2.
b. Det legges en plan for det videre arbeidet med handlingsplan mot
Randi
mobbing. Randi koordinerer.
c. Det er etterspurt hvordan skolens planverk kan synliggjøres bedre på Jørgen
nett o.l. Rektor kommer tilbake til dette.
Eventuelt
Drøftinger:
1.

7/16

Vedrørende deling av kullet som skal begynne på
ungdomssskolen skoleåret 2016/2017, på hhv. Lundehaugen og
Høyland.
Som nevnt i sak 9/15 i forrige referat så vil Rådmannen utsette byggingen av
ungdomsskolen, og dette medfører at ca. 35 elever av dagens 7 klasse ønskes
overført til Høyland. Vi har ikke formelt hørt om det har kommet noen
innspill, da dette er informasjon som de respektive rektorene sitter på. FAU er
imidlertid informert om at det har vært noen søknader om flytting av
skoleplass pga nærhet til venner. Forslaget fra Rådmannen p.t. kun et

4/5

Sak nr.:

Ansvar
forhåndsvarsel, og det er ikke kommet vedtak enda. FAU poengterer på nytt
at dette er en midlertidig løsning, som splitter bydelen, og det mangler en god
langsiktig planlegging fra politisk hold. Denne splittingen er noe som er
forsøkt gjort tidligere i forbindelse med barneskoletrinnet, hvor FAU den
gang jobbet for å holde bydelen samlet. Vi melder vår bekymring til
Bydelsutvalget.
2.
Status 5-trinn.
Det gjennomføres foreldremøte 12.01.16 og da velges FAU-representanter
o.l. Ellers må oppstarten sies å ha gått veldig bra så langt.
3.
Bestilling av foredrag fra Frode Jøssang
FAU og skoleledelsen har ved flere anledninger snakket om at vi kunne ha
samarbeidet om et foredrag vedrørende psykososialt arbeidsmiljø, som er et
av FAU sine viktigste prioriteringer dette år. FAU bestiller Frode Jøssang til å
holde foredrag, men vi vil vente til rektor presenterer foreløpige funn fra
analysen av foreldreundersøkelsen, slik at vi kan spisse bestilling om temaer
som er viktige for oss. FAU låser dato med Jøssang og kommer tilbake til
innhold. Vi vil varsle skolen minst fire uker på forhånd.
Konklusjon:
1. FAU melder sin bekymring om utsettelse av byggingen av
ungdomsskolen til bydelsutvalget.
2. Oppstart 5-trinn har gått bra.
3. FAU bestiller foredrag fra Frode Jøssang om psykososialt
arbeidsmiljø.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:
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Borgar

Borgar

