Referat fra møte i FAU ved Bygdøy skole
Møtet ble avholdt 23 oktober 2019 kl. 19-20 i samlingsalen på Bygdø skole
Tilstede
● Elisabeth Andenæs Torp
● Kine Søyland
● Anouska Andenæs
● Mariann Røisholm
● Thea Vold Rosenberg
● Marie Lea
● Anders Rosenlund
● Tone Beate Hetland
● Hege Brydøy
● Thomas Hegghammer
● Stein Utstumo
● Erik Johansen
● Ragna Kristiansen Gilmour
● Julie Maske
● Liv Anniken Berg
● Arne Slørdahl
Forfall
● Christine Hancke
● Tove Ringvold
●

(Leder)
(1. klasse)
(1 klasse)
(1 klasse)
(2A)
(2B)
(3A)
(3B)
(4A / Nestleder)
(5B)
(5C)
(6A)
(6B)
(7A)
(7B)
(7C)

(5A)
(4B) ( forfall)

Gjester
● Susanne Gerner-Mathisen
Agenda:
1. Valg av referent (Anders Rosenlund, 3A) og godkjenning av forrige møtereferat
(18.09.2019)
2. Venneforeningen til Bygdøy skole: stiftelsesdokumenter og økonomi. Avklare
eventuelle hinder for å blåse nytt liv og veien videre
3. Status: Skolekatalogen 2019/2020, Aksjonsdagen
4. Kommende aktiviteter: Stormøte, Trafikk (refleksdag),
5. Nytt fra: SMU, BAKS
6. Eventuelt / Andre saker

Referat
Sak 1: Valg av referent og godkjenning av forrige møtereferat
Det kom ingen innsigelser på forslag til referent eller møtereferat fra forrige møte
Punkt 2: Venneforeningen
Susanne Gerner Mathisen (SGM) ble introdusert, presenterte sin bakgrunn og motivasjon for
å forsøke blåse nytt liv i venneforeningen Bygdøy Skoles Venner. SGM ga uttrykk for
bekymring for situasjonen ved skolen, og at venneforeningen kan representere en
konstruksjon som kan kjøpe inn læremidler som kan lånes ut til skolen.
FAU drøftet initiativet. Det ble understreket at det er positivt at foreldre engasjerer seg. Det
kom frem i drøftelsene at venneforeningen trolig ikke kan bidra med IKT utstyr til skolen,
grunnet programvare begrensninger, sikkerhet ol. Områder der venneforeningen kan bidra
kan eksempelvis være: bidrag til uteområdet, utstyr til gymsalen, kunst og håndverk og bøker
til biblioteket osv.
FAU var overveldende positive til en revitalisering av venneforeningen. FAU er i henhold til
venneforeningens vedtekter foreningens valgkomite. Styrer skal bestå av minst ett uavhengig
styremedlem, en representant utpekt av FAU og en representant utpekt av skolen.
FAU vedtok følgende:
●
●
●
●
●
●

FAU støtter initiativet med å blåse nytt liv i venneforeningen Bygdøy Skoles Venner
FAU som valgkomite vil innstille følgende til plass i styret:
Susanne Gerner Mathisen som uavhengig styremedlem
Anouska Andenæs som FAUs representant i styret
Den person skolen ønsker nominert (FAUs leder vil kontakte skolen)
Susanne Gerner Mathisen bes kontakte det forrige valgte styret for å se til at det blir
kalt inn til årsmøte

Drøftelsene rundt venneforeningen gikk over i diskusjoner om hva FAU skal bidra med og
hva FAU skal mene om skolens vanskelige økonomiske situasjon.
Skolens økonomi rapporteres å være svært dårlig, og overføringene per elev er betydelig
lavere enn andre skoler i kommunen. Det ble vist til at kommunens fordelingsnøkkel
favoriserer skoler med elever med ulike sosioøkonomiske utfordringer.
Det var bred enighet om at FAU må støtte Rektor i at skolen må oppfylle kravene som stilles
til skolen. Det ble blant annet vist til praksis ved andre skoler i Oslo kommune som også har
store økonomiske utfordringer.
FAU vedtok følgende:
●

●

FAU uttrykker utålmodighet med at skolen f.eks. ikke går til innkjøp av utstyr til
undervisningen som skolen mener den mangler. Utålmodigheten skal formidles til
skolens ledelse.
FAU vil forsøke jobbe på flere fronter for å bidra til skolens økonomiske situasjon
o Undersøke muligheter for å søke på midler til skolen
o Møte med relevante aktører, herunder deltakelse i møte mellom skolen,
driftsstyret og områdedirektøren 24 oktober.
o Vurdere grep for å få medias oppmerksomhet, herunder leserinnlegg

●

Skolens økonomi følges spesielt opp av Anouska Andenæs og Stein Utstumo som
alle skal delta i nevnte møte 24. oktober.

Sak 3: Status
Skolekatalogen 2019/2020:
●
●
●
●

Orientering ved Hege Brydøy :
Informasjonen i katalogen kvalitetssjekkens en siste runde.
Katalogteamet har fått inn veldig mange annonser
Katalogen forventes trykket før aksjonsdagen

Aksjonsdagen:
Oppdatering ved Ragna K.Gilmour
●
●

Alle forberedelser er i rute
Invitasjon er sendt ut

Sak 4: Kommende aktiviteter
Stormøte
●
●
●

Stormøtet er 3. trinns ansvar
Stormøtet avholdes på vårparten
Tone Beate Hetland vil forsøker finne tid deltagelse i førstkommende SMU-møte (se
sak 5) for innspill til tema

Trafikk – refleksens dag
●
●

Trafikkdagen er 1. trinns ansvar
Forventes avholdt første uken i november

Sak 5: Nytt fra
SMU - Skolemiljøutvalget
●
●
●

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen
og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.
Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal
være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.
SMU har ennå ikke hatt sitt første møte for skoleåret.

BAKS
Baks ble tildelt midler som vedtatt i forrige FAU-møte. BAKS rapporteres å være veldig
fornøyd med tildelingen.
Sak 6: Eventuelt
Ingen saker var meldt inn under eventuelt.
Møtet ble avsluttet 20:00

