Referat fra møte i Madla bydels FAU 23.09.2019
Sted: Møterom Madlavoll skole
Kl. 1900 – 2100
Til stede: Kjersti Balle Tharaldsen (Møteleder, Madlavoll), Vibeke Bergersen (Madlamark), Tone
Aanderaa Kiste (Gosen), Magnus Eriksen (Hafrsfjord)

13/19: Eksistensen til Madla bydelsFAU (MBF)
•
•
•
•
•
•

Oppfølging fra forrige møte (sak 11/19)
MBF blir ansett som viktig for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av bydelen.
I tillegg vil MBF være viktig for større saker som angår flere skoler, for eksempel 17 mai
feiring 2020.
FAU ved den enkelte skole nominerer en kandidat til MBF
Møtefrekvens: 2 møter pr semester
Neste møte: 18. nov

14/19: Felles foreldremøte
•
•
•

•

Oppfølging fra forrige møte (sak 10/19)
Det er interesse for felles foreldremøte, men valg av tema må oppleves som aktuelt
Leder i MBF har blitt invitert til å delta på møte i SLT (Samordning av lokale rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak) for Madla bydel. Her deltar alle relevante etater/organ og
MBF vil forespørre fast plass for foreldregruppa i SLT.
Det vil vurderes om tema som adresseres i SLT kan være aktuelle for felles foreldremøte

15/19: Chromebook-undersøkelse
•
•

•
•
•

Oppfølging fra forrige møte (sak 8/19)
Gosen har gjennomført en undersøkelse av hvordan Chromebook oppleves som verktøy.
Antall svar ble begrenset pga at undersøkelsen ble gjennomført sent i vårsemesteret 2019
(41 svar be mottatt)
Chromebook oppleves i all hovedsak positivt av elevene
Det oppfordres til at andre skoler gjennomfører tilsvarende undersøkelse. Gosen er villige til
å dele undersøkelsen/spørsmålene med andre skoler
KFU kommer til å be Stavanger kommune om en evaluering av den gjennomførte utrullingen
av Chromebook

16/19: Eventuelt
•

MSØ. Gyldendal har svart på brev vedrørende tilbakemelding på MSØ – innspillene vil bli
inkludert i den kontinuerlige evalueringen av programvaren

•

17.mai 2020. Siden Madlaleiren har meddelt at det ikke vil bli feiring av 17.mai i Madlaleiren i
2020 må alternative løsninger finnes for de skolene som har brukt Madlaleiren.
MBF ber de enkelte skolene om å diskutere 17.mai på i FAU, eventuelt sende ut forespørsel
til foreldre om preferanser for
§
§

17 mai tog
arrangement – felles eller enkeltvis

Leder av MBF diskuterer feiring med 17.mai komiteen i bydelen. 17.mai tas opp som sak på
neste møte i MBF
•

Skolelyst. Hafrsfjord skole har motvillig blitt med på melkeordningen Skolelyst. Hafrsfjord har
tidligere hatt en aktiv «styring» av melkebestillingene noe som har resultert i lite svinn og et
overskudd fra melkepenger som har blitt brukt til gode formål som innkjøp av klassesett etc.
Skolelyst oppleves så langt som en mye mindre fleksibel ordning med dyrere melk, og
Hafrsfjord skole er spent på om det blir mye svinn. Hafrsfjord skole planlegger en evaluering
av Skolelyst etter høstsemesteret og er interessert i å høre erfaringer fra andre skoler i
bydelen.

•

KFU ønsker å legge til rette for gode rutiner for samarbeid mellom rådsorganene på skolene i
bydelene. Av den grunn vil de avholde et styremøte i hver bydel i løpet av året. 13.11.19 vil
dette avholdes på Madla. Representanter fra rådsorganene i Madla bydel inviteres. Møtene
pleier å være fra kl. 19-21

