Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/-tid:
Møteleder
Deltakere:

Forfall:
Kopi til:

Styret i FAU og rektor
Lærerværelse Bogafjell skole
06.06.17
Jan Ove
Referent: Anette
Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Kjetil Jensen (Kasserer), Randi
Oftedal (Styremedlem og leder arbeidsgruppe), Jan Ove Johansen (Styreleder), Jørgen
Slyk (Rektor), Eldrid Robberstad (Styremedlem), Anette Bø Berge (sekretær)
Hege Nævdal (SFO leder), Jan Erik Norland (Styremedlem)

REFERANSE

JOURNALNR

DATO

Sak nr.:

Ansvar
AGENDA:
 REFERATSAKER
·
Godkjenning av referat fra Styremøte 02.05.17
Merk: Styremøtereferat sendes ut, og vi vil kun gå igjennom eventuelle
innsigelser. (Ansvar: Anette).
 INFORMASJON FRA REKTOR
·
Info om tilsynet fra Fylkesmannen – det foreligger en foreløpig
tilsynsrapport.
·
Plan for oppfølging av elev og foreldreundersøkelsene
·
Agendainnspill til møte SU/SMU 13.januar.2017. Behov for endring i
utvalg og referat?

·

INFORMASJON FRA SFO-LEDER
(ingen innmeldinger p.t.)



INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPEN
·
Status på pågående saker, og hvordan overlevering til ny gruppe er
tiltenkt.


INFORMASJON FRA KASSERER
5.1. Generelt ift økonomi
5.2. Status 17.mai og Mcash, Vipps



ÅRSHJUL
Oppfølging fra 02.05.17.
Hva kan tas ut, for å gjøre plass til Endelig Fredag
Hvor mye skal vi forplikte oss til? Samkjøring med Buggeland.

·
·

·
·
·

Sak nr.:

Ansvar
·
Miks av inntektsbringende og sosiale tiltak – er den riktig? Styret må
diskutere hva man syns om fordeling av inntektsgivende aktiviteter og sosiale
aktiviteter, og hvor mye ressurser årshjulene i seg selv binder opp imot hva vi
får «ut av det». Denne diskusjonen må også ses i sammenheng med
forespørsel fra Endelig fredag.

·

31/17

 EVENTUELT
Referatsaker
Kommentar: - FAU sitt lager. Det mangler oversikt og ting har forsvunnet.
Det skal ordnes til høsten.
Info fra rektor
-

32/17

KLASSEKONTAKTPERMER, VALG AV REPRESENTANTER
OSV
Forberedelser nødvendig i forhold til skifte av «skoleår».

Info om tilsyn fra fylkesmannen:
sammensetningen SU og SMU skal finjusteres. Det må være
tydeligere skille på sammensetning og antall, elever og foreldre skal
være i flertall på SMU. Elev undersøkelsen skal gjennomgås i SU.
Revitalisere trivselsleder programmet. Det legges til rette for at
ansatte på skolen blir kurset. Det vil være en evaluering av hva
resultatet blir.
God trivsel i friminuttene vises igjen i oppmøte på skolen.
I forlengelsen av trivselsleder programmet ønskes det at barna på
skolen skal kunne leke på tvers av trinn og alder. Da frigjør det også
lærere som ikke må inn for å ha time. Det er heller ikke vanlig at en
barneskole har ulike klokkeslett for friminutt i forhold til trinnene.
Dagsrytmen forandres slik at alle elevene begynner 08.30. Da vil det
være flere lærere som kan holde vakt. Restriksjonene for hvor
elevene har lov til å gå (for småskolen) vil nok forsvinne, men med
noen enkeltregler. Det kreves også da fra de voksne å dra i gang
positiv lek med mange av småskole elevene. Ikke bare å holde vakt
og løse konflikter.
Rektor går igjennom sine kommentarer til FM.
FAU har også noen kommentarer til rapporten, som i skrivende stund
ikke er skrevet enda.

Hvor alvorlig tenker skolen at rapporten er? Forstår skole og FAU hverandre?
FAU leder sitt perspektiv er at rapporten er alvorlig. Og at skolen har et
psykososialt problem. Hvordan skal FAU jobbe videre med denne
informasjonen?

33/17
34/17

Info fra SFO-leder – ingen saker
Informasjon fra arbeidsgruppen

Sak nr.:

Ansvar
-

35/17

36/17

Rolle, hvordan samhandle
Hvorfor blir ikke klassekontaktene mer brukt, for informasjon fra
klassen/skolen og ut til foreldrene. Samarbeid.
Rapporten er bra, da har man noe konkret å jobbe ut i fra.

Informasjon fra kasserer
Regning for taxibuss til jernaldergården, dette har vært i skolens regi og
ikke avklart med FAU på forhånd. Skolen betaler denne.
Det er foretatt noe sveising på ballbingen som FAU har betalt.
Overskudd fra 17 mai – ca. 57 000 kr i overskudd.
Årshjul
Klassekontaktpermer, valg av representanter osv

37/17

38/17

Få hjelp fra kontaktlærerne om navn på nye klassekontakter.
Eventuelt
Til/søke bydelsutvalget – at de skal betale for border og stoler til 17 mai.
Dette er en 17 mai feiring som går til hele bydelen.

Neste møte: 05.09.17
Innleveringsfrist for saker til neste møte:

