Referat fra FAU møte 20. november 2019
Sted: Skolekjøkkenet
Deltakere: (Rød = frafall)
Klasse
Leder
1
1
1
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
5C
6A

Navn
Elisabeth Andenæs Torp
Kine Søyland
Anouska Andenæs
Mariann Røisholm
Thea Vold Rosenberg
Marie Lea
Anders Rosenlund
Tone Beate Hetland
Hege Brydøy
Tove Ringvold
Christine Hancke
Thomas Hegghammer
Stein Utstumo
Erik Johansen

6B
7A
7B
7C

Ragna Kristiansen Gilmour
Julie Maske
Liv Anniken Berg
Arne Slørdahl

Agenda for møtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg av referent og godkjenning av forrige møtereferat (23.10.2019)
Orientering fra Rektor Svein; ønsker status på oversikt over behov for IKT, eventuell
trivselsundersøkelse for skolen og en representant til Venneforeningen
Info fra møtet med områdeleder 25/10 og status ift skolens økonomi v/Astrid Giskegjerdet
Venneforening: valg av styremedlemmer
Valg av foreldrerepresentant til Driftstyret – håndtering
Hvordan skal vi som FAU jobbe fremover
o Læringspunkter fra kurs 5.nov v/Anouska
o Gruppeoppgave: Hva skal vi ha fokus på dette skoleåret
o Aksjonsgrupper som jobber med:

Skolens økonomi

Skolemiljø

Dag-til-dag håndtering FAU oppgaver og dialog
Eventuelt / Andre saker - økonomi
o Øke støtten til 7 trinns avslutning fra 200 til 300 per elev, fra 13.000 til 19.500kr
o Julegrantenning - forslag om samarbeid med Bygdøy IL: 3. dessember på Musejordet.
Bidra med 3.000 kr til å dekke korpset?
o Innspill til tiltak fra Nicolay Astrup V/ Anniken - går inn i pkt 6?
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Referat:
1.

Det kom ingen innsigelser på valg av referent (Tone Beate Hetland) eller godkjenning av
referat fra forrige møte. Det ble besluttet at alle referater skal gjøres tilgengelig ved å legges
ut på skolens hjemmeside.

2.

Rektor informerte om behov for og status IKT utstyr. Mer/nytt IKT utstyr skal være anskaffet
innen august 2020. Innebærer at skolen vil øke underskuddet. Det er kun ipader på 1 og 2
trinn – som et minimum bør 1-4 trinn ha. Til sammenligning andre skoler; Bogstad og
Smedstad skole er ipad/apple skoler som har alt av pedagogisk programvare.
Skolen har besluttet at Famke van Veen vil være skolens representant i Bygdøy skoles
venneforening.
Det er store miljømessige utfordringer på Bygdøy skole. Rektor informerte om mye uro som
krangling, uvennskap og stygg språkbruk og at det daglig er håndtering av konflikter – også
på de lavere trinnene. Det er i tillegg vanskelig for skolen å rydde opp i/bistå på det som skjer
på skolevei og hjemme, selv om disse hendelser også preger skoledagen. Rektor understreket
at det ikke er bagateller man står ovenfor, men mange og flere situasjoner av grov karakter
og at skolen ikke klarer å håndtere alt. Problemet er ikke alltid bare barna, men det kan også
være utfordrende å komme i dialog med foreldre.
FAU diskuterte i etterkant de miljømessige utfordringene, årsaker og hva man kan gjøre. Selv
om miljøet dessverre ikke er nytt, var det likevel for flere overraskende å høre hvor alvorlig
situasjonen er. Det var bred enighet i FAU at det må iverksettes tiltak. Det er vanskelig å få
tillitt til skolen når de har utfordringer med å håndtere situasjonen. Skolen har f.eks ikke
rutine for konfliktløsning. Miljøutfordringene må løses i samarbeide mellom skolen og FAU, og
foreldre må involveres – men FAU forventer at skolen har rutiner og prosesser på slikt i
samsvar med hva de er pålagt. Hva er skolens ansvar, foreldres ansvar og hva kan FAU gjøre?
Arbeidet vil få høy prioritet i FAU.

3.

Astrid Giskegjerdet fra Driftsstyret informerte om skolens økonomi og fra møtet 25.oktober
med skolen, driftsstyret og områdedirektør. Formålet med møtet var å få klarhet i
ressursfordelingsmodellen og hvilket handlingsrom skolen har. Hoveddelen av skolens
inntekter kommer fra stønad pr elev; kr 49.200. Andre faktorer som påvirker tildeling er blant
annet særskilt språkopplæring, spesialgrupper (som autisme, funksjonshemming, atferds- og
lærevansker mm) og sosiodemografisk tildeling (foreldrenes utdanning- og inntektsnivå,
omfang av barnevernstiltak).
Bygdøy Skole har i løpet av et par år fått redusert tildeling med 2 MNOK. En årsak er antall
elever som har gått ned med 30-40. I fjor leverte skolen et underskuddet på 1,5 MNOK resultat av samme kostnadsnivå men betydelig reduksjon i tildelingen. Skolen sier de har god
styring på økonomien, til tross for underskuddet. Det er ingen forventning om bedring i tallene
ettersom skolen skal investere i IKT utstyr. Det har blitt vurdert om skolen skal ta opp lån med
4 års nedbetalingstid til å kjøpe IKT utstyr - men de har besluttet at det er bedre å gå
med/øke underskuddet.
Det er 27 ansatte på skolen og hoveddelen går til lønninger. Bygdøy skole har prioritert lærer
normen. Andre skoler som har valgt å ikke oppfylle lærer normen har dermed mer penger til
andre ting, som IKT utstyr.
Løsningen på skolens økonomiske situasjon er i all hovedsak å jobbe politisk. Det er
muligheter for å søke kommunen om frie midler opp til 100 TNOK. I tillegg kan skolen motta
gaver på inntil 80 TNOK pr gave, men skolen kan søke om å få motta gaver med høyere beløp.
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Bygdøy skole er ikke alene om å ha dårlig økonomi - Bestum og Vinderen er andre skoler som
sliter med det samme.

4.

Det er blåst liv i Bygdøy Skoles Venneforening og initiativtaker er Susanne Gerner-Mathisen,
som har barn på 1 trinn. Det vil bli avholdt årsmøte i venneforeningen 28. november, hvor
nytt styre vil bli valgt. Anouska Andenæs vil være FAU representant og Famke van Veen
skolens representant i venneforeningen. Susanne Gerner-Mathisen vil bli innstilt som leder.
Andre som har sagt seg villig til å sitte i styret er Christina Holthe og Celine Dyvik.

5.

Det skal velges ny representant til Driftsstyret fom 2020. Vedkommende velges for 2 år; første
år som medlem og andre år som leder. Det er opprettet en valgkomite bestående av Anniken
Berg, Julie Maske og Arne Slørdahl som er 7. klasse representanter i FAU. Det ble besluttet at
denne oppgaven tildeles 7. trinn fremover. Ny representant vil bli valgt på FAU møtet i
desember.

6.

Det ble i november holdt et kurs for FAU representanter i regi av KFU (Kommunalt Foreldre
Utvalg) hvor Anouska Andenæs deltok. Anouska informerte fra kurset, som var veldig nyttig
og lærerikt – ikke minst i forhold til hvordan FAU bør organiseres og arbeide. Følgende ble
blant annet diskutert:
– Bygdøy Skole tilhører skolegruppe F i Oslo og det avholdes 5-6 skolegruppemøter i året, som
er åpent for alle FAU representanter - men normalt møter FAU leder. Bygdøy skole har ikke
deltatt på disse møtene siden 2016. Dette bør prioriteres og Bygdøy Skole burde selv ta
initiativ til å avholde skolegruppemøte.
- I SMU skal det foregå et systematisk arbeid for å forbedre skolemiljøet, konkretiserer
problemområder og utarbeide tiltak. Oppfatningen er at SMU ikke har tilstrekkelig fokus og
grep om arbeidet de er pålagt. Det er ekstremt viktig at skolen har et velfungerende SMU ikke minst på en skole med store miljømessige utfordringer. For å få til endringer ønsker FAU
at SMU skal bestå av flere foreldre med engasjement for det psykososiale miljøet. Det ble
besluttet at FAU sine to representanter i SMU, Ragna Gilmour og Marie Lea, ser nærmere på
arbeidet til SMU og flere representanter i utvalget.
- Et FAU skal ha vedtekter. Det finnes ikke vedtekter for FAU på Bygdøy skolen. Anders
Rosenlund lager utkast til vedtekter til neste FAU møte.
- FAU er i dag trinnstyrt; vanskelig å dele informasjon og erfaringer på tvers av trinnene.
Arbeidet til FAU følger i stor grad "års kalenderen" med fastlagte aktiviteter på de ulike trinn.
Anouska gikk igjennom forslag til ny organisering og hvordan vi bedre kan følge opp arbeidet i
FAU. Det bør opprettes arbeidsgrupper, hvor man også kan legge opp til møter i
arbeidsgruppene og færre med hele FAU – og på denne måten sikre fokus og fremdrift på de
viktige områdene. Følgende arbeidsgrupper ble foreslått:


Psykosialgruppe



Økonomi gruppe



Baks Gruppe



Læringsgruppe



Arrangementsgruppe



Gruppe for praktiske oppgaver
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Det viktigste arbeidet i FAU er for tiden å konkretisere tiltak for skolens økonomi og miljøet.
Det ble derfor besluttet å nedsette disse to gruppene. Øvrige grupper og organisering vil FAU
se nærmere på i et senere møte.


Psykosial gruppe består av: Anniken Berg, Thea V. Rosenberg, Hege Brydøy, Erik
Johansen og Tone B. Hetland



Økonomigruppe består av: Anders Rosenlund, Stein Utstumo og Tone B. Hetland

Begge gruppene forsøker å få til et oppstartsmøte før neste FAU møte. Anniken Berg har fått
flere innspill vedrørende den økonomiske situasjonen, som økonomigruppen tar med seg til sitt
møte.
Elisabeth A. Torp stiller sin plass som leder av FAU til disposisjon. Det ble besluttet at de som
vil stille som kandidat melder sin interesse til Anders Rosenlund (valgkomite). Eventuell ny
leder bil bli valgt FAU møte i desember.

7.

Det ble besluttet å gi biblioteket kr 5.000 til innkjøp av nye bøker. Det er stort behov for å
oppgradere innholdet på biblioteket. I forbindelse med julegrantenningen på musejordet 3.
desember har FAU blitt forespurt om å bidra med kr 5.000. Det ble besluttet å søke Bygdøy
Vel for midler til dette, men FAU stiller med inntil kr 5.000 dersom Bygdøy Vel ikke sier ja.
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