Referat fra møte i Madla bydels FAU 18.11.2019
Skoler representert: Gosen, Hafrsfjord, Kvernevik, Madlamark, Madlavoll, Revheim, Smiodden,
Sunde.
Frafall: Revheim

Saksliste:
17/19: Oppfølging fra forrige møte
•

•

•

•

Medlemmer Madla bydels FAU
o Oppdatert liste over representanter fra skolene er vedlagt dette referat. Ingrid (Sunde)
sjekker med Revheim hvem som skal være deres representant i Madla bydels FAU.
Det synes som om det er hensiktsmessig at representanter av bydels FAU ikke
nødvendigvis må være FAU-lederne ved den enkelt skole. Etter at bydels FAU har bedt
om FAU-representant fremfor FAU-leder har oppmøte økt betraktelig.
Deltakelse Utvidet ressursteam Madla bydel
o Kjersti er nå fast medlem av Utvidet ressursteam Madla bydel (UR). Saker som ble tatt
opp på sist møte i UR ble gjennomgått. Hovedtema var noe stjeling ved Madla Amfi,
samt noen uhensiktsmesige grupperinger av ungdommer ved Madlavoll skole, i
Sørmarka og ved ‘pumpehuset’ ved Stokkavannet. Politiet oppfordrer foreldre som har
mulighet til å ta en tur i nærområdet om kvelden slik at vi sammen lettere kan
kartlegge ulike utfordringer. Politiet kan gjerne ta en ekstra tur innom de områder en
tenker at det lett kan samle seg ungdomsgjenger. Referat fra sist møte i UR er vedlagt
dette referat.
o Bydels FAU hadde en diskusjon rundt hvorvidt politiet har egne kontakter til hver
skole eller hver bydel. Det er ønskelig med kontaktinformasjon på eventuelle
kontakter i politiet for bydelen slik at vi lett kan komme i kontakt med politiet ved
behov. Natteravner har slik informasjon. Er dette også tilgjengelig for foreldre uten
slike verv og/eller FAU’ene? Kjersti kontakter SLT-koordinator for å undersøke dette
nærmere.
Felles foreldremøte
o Forslag foreligger om å få til et felles foreldremøte i bydelen, primært for foreldre med
barn i øverste trinn på barneskole og på ungdomsskole. Tema som foreløpig er spilt
inn er relatert til økning i vold i ungdomsmiljø.
Det er ønskelig at uteseksjonen og politi stiller, gjerne med støtte i representant fra
Lenden. Tidspunktet er satt til våren 2020. Dersom det er behov for finansiering av et
slikt arrangement kan det være aktuelt å søke midler hos kommunedelsutvalget.
Kjersti kontakter SLT-koordinator (Samordning av lokale rus og
kriminalitetsforebyggende tiltak) for å undersøke om kommunen har en oversikt over
ulike foredragsholdere med relevant tematikk for foreldre, som Madla bydels FAU kan
bruke som et utgangspunkt til å supplere med egne forslag. Kjersti forhører seg også
med KFU (Kommunalt foreldreutvalg) om de har tilsvarende informasjon de kan dele
med bydels FAU.
Videre kommunikasjon i bydels FAU vedrørende dette tiltaket vil foregå per e-post.
17. mai
o Kjersti har vært i kontakt med leder av Madla bydelsutvalg med forespørsel om
eventuell felles arrangement av 17. mai-feiring som følge av at Madlaleiren ikke lenger
ønsker å arrangere feiringen på nasjonaldagen. Leder av bydelsutvalget har henvist
bydels FAU sin forespørsel til påtroppende leder av Madla og Kvernevik
kommunedelsutvalg Lars Peter Endresen (leder f.o.m. 01.01.2020).
Kommunedelsutvalget har invitert bydels FAU v/Kjersti til et felles møte om 17. mai
som utvalget skal invitere FAU-ledere fra berørte skoler til (Gosen, Hafrsfjord,
Madlamark, Madlavoll, Revheim, Sunde). Kvernevik og Smiodden har allerede

etablert en tradisjon for 17. mai-feiring, og blir derfor ikke berørt av dette. Det er
foreløpig uvisst når dette møtet vil finne sted.
Flere skoler har undersøkt nærmere hva som er ønskelig for 17. mai. Ved Hafrsfjord
skole er det et ønske om å gjennomføre et arrangement tilsvarende det som har vært i
Madlaleiren, alternativt å inngå samarbeid med en annen skole. Det er også et ønske
at barnetoget i Madla bydel bevares. Ved Sunde skole er det et ønske om at barnetoget
i bydelen videreføres. Ved Gosen skole er det også et ønske om å ha et tog i bydelen,
samt feire med andre skoler. Det ble fremmet at det kan være hensiktsmessig å tenke
geografisk dersom nye konstellasjoner inngås, og Madlamark, Gosen og Madlavoll ble
gitt som eksempel på en slik struktur. Ved Madlamark skole har en også etterspurt
meninger vedrørende dette, men resultatene foreligger ikke enda. Disse innspillene
tas videre i møtet med kommunedelsutvalget.

18/19: KFU-møte ved Madla bydels FAU
o

Kort orientering om møtet
o Utenom de ordinære medlemmene av styret i KFU var Madlavoll og Sunde
representert.
o Sakslisten til KFU-møtet ble gjennomgått. herunder ble sakene om evaluering av
‘Madlavoll-modellen’, samarbeid med politikere og etableringen av beredskapsteam i
kommunen diskutert. Sistnevnte ble vedtatt i bystyret i 2017 og behandlet i
Kommunalstyret for oppvekst i mai 2019 (saksfremlegg 32/19) ble grundig
gjennomgått. Opprettelsen av kommunale beredskapsteam for koordinere allerede
eksisterende ressurser i kommunen samt ha et overordnet oppsyn med kvaliteten i de
respektive skolers miljøarbeid støttes av Madla bydels FAU. Videre støtter Madla
bydels FAU KFU sitt innspill om opprettelsen av team på skolenivå for å sørge for at
nødvendig kompetanse er tilgjengelig på skolene. Skolemiljø, herunder mobbing, er et
viktig felt som det må arbeides systematisk med og det må sørges for at det er
kompetanse blant de ulike aktører som arbeider i og med skolene. Kjersti
videreformidler bydels FAU sitt ståsted i denne saken med Nina M. Bøhnsdalen
(mobbeombud i Stavanger kommune). Referat fra møtet ettersendes når det er klart.

19/19: Eventuelt
o

SU

o

Spørsmål om mer informasjon vedrørende overgang fra Driftsstyre til
Samarbeidsutvalg. Kjersti kontakter sekretariatet i KFU og hører om det finnes
saksnotat på dette som kan distribueres.
Dato for møter 2020
o Møter i Madla og Kvernevik kommunedels FAU vår 2020, er:
§ 19.02.2020
§ 27.04.2020
o

Referent: Madlavoll

