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

Ansvar
Godkjenning av referat fra forrige møte

17/16

Drøfting
Ingen kommentarer
Konklusjon
a. Referatet er godkjent.
Informasjon fra rektor

18/16

Drøfting
1. Det er snart dugnad og Jørgen har noen innspill til hva de fra skolen
sin side kunne tenke seg å få gjort noe med.
o Jørgen overbringer bestilling på trær som ønskes felt,
materialer som ønskes fjernet, osv.
o Arbeidsgruppe 1 noterer seg dette, og legger det inn i
arbeidsplanen for dugnad 21.04.16.
2. I forbindelse med årets solidaritetsaksjon så har det dukket opp en del
spørsmål vi må snakke om. Elever og lærere arrangerer årlig en
«Solidaritetsaksjon». I år har skolen valgt å støtte «Hei verdens»
prosjekter, og de har invitert foreldre/foresatte og søsken til
aksjonskveld på skolen, hvor denne kvelden er obligatorisk for
elevene.
o Både rektor og representanter fra styret i FAU er gjort kjent
med at det har kommet reaksjoner på hvordan denne dagen

Sak nr.:

Ansvar
er lagt opp i forhold til kjøpepress – særlig for de som har
flere barn som elver.
o Det diskuteres mye rundt hvordan man kan ivareta
intensjonen med Solidaritetsaksjonen, samtidig som man
unngår et kjøpe/handlepress.
o Fra både skolens og FAU sin side, så vil man jo gjerne bidra
til slike viktige prosjekter, og det er viktig å engasjere
elevene i solidarisk arbeid, men vi er enige i at vi må se på
hvordan vi gjør dette.
3. Vedrørende bruk av sosiale medier
o Rektor er ingen bruker på sosiale medier selv, men
registrerer at det kommer mye informasjon om skolen på
slike sider. Både han og FAU ser at det i enkelte
sammenhenger er lagt ut informasjonen som av ulike årsaker
kan være problematisk.
4. Skolen syns FAU sitt initiativ med å leie inn Frode Jøssang var svært
vellykket og interessant, og skolen oppfordrer til ny gjennomføring til
høsten 2016.
Konklusjon
1. Arbeidsgruppe 1 tar innspillene fra rektor om gjøremål til dugnaden Therese
inn i arbeidsplanen.
2. FAU vil levere et drøftingsnotat til rektor, med våre råd til
Borgar
gjennomføring, hvor man unngår kjøpepress, og for høy prissetting.
Vi vil jobbe med dette i arbeidsgruppe 1 og 2, og leverer så fort som
mulig.
3. FAU vil se nærmere på sosiale medier og skolen, og vi er her opptatt Borgar
av hvordan skolen lar elevene bruke sosiale medier, så vel som
hvordan de regulerer bruken av dette i sitt ordensreglement, men vi er
også opptatt av hvordan vi som foreldre forholder oss til bruk som
angår skolerelatert informasjon/diskusjon. Vi vil drøfte dette i
arbeidsgruppe.
4. Skolen syns Frode Jøssangs foredrag var svært vellykket og
interessant, og skolen oppfordrer til ny gjennomføring til høsten
2016.
Informasjon fra SFO

19/16

Drøfting
1. Informasjon om at Bogafjell skole, i samarbeid med barnehagene i
bydelene, skal ha foreldremøte i Bogafjell kirke mandag 11.april kl
18 – 19.30. Der er foresatte, til de 86 førsteklassingene som starter
hos oss til høsten, invitert. Dessuten inviterer vi alle foresatte som har
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Ansvar
barn i barnehagene som skal begynne på skolen til høsten, selv om
det ikke er Bogafjell skole. Buggeland skole har valgt å ikke være
med på dette foreldremøtet. Styrerne for barnehagene som Bogafjell
skole har et spesielt ansvar for (ansvaret gitt av Sandnes kommune)
har i samarbeid med oss på Bogafjell skole, laget et årshjul. Dette
sendes FAU-leder. FAU er også velkomne til foreldremøte mandag
11.april kl. 18.00 i Bogafjell kirke.
2. Det er færre barn enn normalt på SFO dette semesteret. P.t. er det ca
100 barn som deltar, mens det tidligere (på topp) var ca 170 stykker.
Det diskuteres ulike årsakssammenhenger, og eventuelle tiltak.
Konklusjon
1. Bogafjell skole, og barnehagene i bydelen, gjennomfører
Rektor
foreldremøte i Bogafjell kirke mandag 11.april kl 18 – 19.30. Der er
bl.a. foresatte, til de 86 førsteklassingene som starter hos oss til
høsten, invitert.
2. FAU informeres om at SFO har et semester med færre barn enn
SFO normalt, og dette evalueres fra skolen sin side.
leder

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.

20/16

Drøftinger:
- Ingen egne saker fra arbeidsgruppe 1 denne gangen, da tematikken
var evaluering av foreløpige innspill fra FAU/arbeidsgruppe 2, til
skolens handlingsplan mot mobbing.
Konklusjon:
a. Evaluerte innspillene fra FAU jamfør skolens handlingsplan mot
mobbing, se sak 21 («informasjon fra arbeidsgruppe 2») for nærmere
beskrivelse.
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.

21/16

Drøfting
1. Vedrørende innspill til handlingsplan mot mobbing.
a. Arbeidsgruppe 2 har ledet arbeidet med å konkretisere FAU
sine innspill til skolens pågående arbeid med å fornye sosial
handlingsplan, og handlingsplan mot mobbing, som del av
denne.
b. Randi leverer ut foreløpig tilbakemelding, og man diskuterer
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på grunnlag av denne.
c. Skolens kommentar er at de forholder seg til den endelige
innstillingen fra FAU. Rektor diskuterer litt i forhold til
mandatet og oppdraget, og føler for å presisere at det er ok
med innspill vedrørende kapittelet «kartlegging av
kompetanse», men at type kurs og tidspunkt for
gjennomføring for skolens ansatte, ligger til skoleledelsens
oppdrag å vurdere. Videre så presiseres det at skolen anser
«handlingsplanen mot mobbing» som en del av «Sosial
handlingsplan», og at det skolen til slutt går inn for vil vedtas
endelig av SU, og han antar det skjer før sommeren, men
senest før høstferien. (Samarbeidsutvalget (SU) er skolens
øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen
representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre
tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal
være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som
gjelder skolen.).
Konklusjon
1. FAU foretar nødvendige avklaringer med skoleledelsen vedrørende
våre innspill til «handlingsplan mot mobbing», som del av skolens
«Sosiale handlingsplan». Vi vil redigere og snarest sende til rektor.

Informasjon om «Åpen Hall» v/Annette Utbjoa
Bogafjellhallen stod ferdig i 2015, og er et samlingssted i bydelen med ulike
fritidstilbud og aktiviteter for barn og unge. Hallen har idrettsbane,
klatrevegg, buldrevegg og aktivitetsrom tilrettelagt for dans, musikk, film,
m.m. Det foregår trening for ulike grupper på hverdager mellom 16:00 –
22:30, og i aktivitetsrommene arrangeres det ulike kulturelle aktiviteter som
dansekurs o.l.
/16

«Åpen hall» er et gratis og rusfritt idrettstilbud som finnes i flere idrettshaller
i Sandnes, deriblant hos oss på Bogafjell. Målgruppen er i utgangspunktet
ungdomsskoletrinnet og videregående skole, og skal være en trygg møteplass
full av gode opplevelser, der fysisk aktivitet står i sentrum. Tilbudet er gratis
og har forskjellige dager og åpningstider fra bydel til bydel.
Hos oss i Bogafjell, er det «Åpen Hall» annen hver fredag, for ungdom i fra
7.klasse til 18 år, mellom kl.19.00 – 22.00. Vi har utstyr som brukes til å
prøve ulike aktiviteter, og kafeen er også åpen.
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Randi /
Borgar
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Ansvar
Eksempler på aktiviteter p.t. er bl.a. «Popcorndisco» 1 gang pr mnd, disco,
spill, bordtennis, gaming, spill i hallen osv. Det er ca 100 barn som bruker
dette tilbudet, og det nærmer seg en «fritidsklubbstatus».
Vi markedsfører oss via Facebook, foreldre på 7-trinnet, og bydelsutvalget.
I tillegg til ansatte på huset, og Annette (som aktivitør), så stiller
klatreklubben med én person, og to frivillige foreldre fra hver skole på
Bogafjell.
Fra høsten tenker vi å utvide tilbudet slik at 5-7 klasse også skal få et tilbud,
og vi tenker oss dette i tidsrommet 18.00 - 20.00.
Konklusjon:
1. FAU syns dette høres veldig bra ut, og vil hjelpe til med å spre
informasjonen på skolen.
2. Vi er også opptatt av at det overvåkes og tas hensyn til at det er nok
voksentetthet på disse arrangementene.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:
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Styret

