Møtetype:

• Utsending fra referent senest 2 uker etter møtet
• Endringer og/eller innspill sendes FAU-leder innen 1 uke etter mottatt referat

Dato: 17.06.2020

• Utkast sendes fra FAU-leder, med eventuelle endringer, senest 4 dager før neste møte

Sted: Lanternen restaurant, Oslo

• Påfølgende endringer/innspill til utkast sendes innen 2 dager før møtet

Tid: 18:00
Punkt Sak

Type

Åpne saker fra
agenda

REFERAT

• Siste utkast sendes fra FAU-leder senest dagen før møtet
• Ved behov for ytterligere oppklaring taes dette i møtet under referatpunkt

Informasjon

Generelt
1 Godkjenne referat
fra forrige møte +
valg av referent

Referat sendt ut på mailslynge uten innsigelser

2 Årsberetning

Saker til årsberetning sendes til Anouska.

3 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut ifm årsberetning og referat.

4 Høringsuttalelse

I forrige hovedmøte vedtok man at malen sendes ut til samtlige og at eventuelle innsigelser kunne sendes på mail.
Ingen innsigelser kom inn og BFAU sender således inn høringsuttalelsen som foreslått av KFU (kommunalt
foreldreutvalg).

Arbeidsgrupper
5 Økonomigruppen

Årsresultat summeres i årsberetning.

6 PSgruppen

Stormøtets tematikk og tidspunkt settes på agenda for første møte over sommeren. Det er mulig tematikken bør
endres ifm de forandringene som har skjedd det siste halvåret.

7 Læringsgruppen

Læringsgruppen har ikke lykkes i å komme i dialog med skoleledelsen eller spille inn deltaker til ressursgruppen.
Tråden taes opp etter sommerferien og det er pt ikke satt opp en spesifikk dato for neste møte med ledelsen.

8 BAKS-gruppen

BAKS-gruppen har god og tett dialog med BAKS og følger opp etter sommerferien.

9 HMS-ansv

Ikke tilstede

10 Klassekontaktansvarlig

Ikke tilstede

11 Oppdatering fra
Driftstyret

Anouska orienterte om BAKS sine utfordringer med stort frafall og BAKS-gruppen og det var enighet om at BAKSgruppen har en jobb å gjøre etter sommeren. Man var også enige om at BAKS bør fokusere på tilbud som ikke
allerede er tilgjengelige på Bygdøy, f eks musikk og evnt søke støtte fra FAU eller venneforeningen til å kjøpe inn
instrumenter og at kjøkkenhagen er et velkoment prosjekt som med fordel kan videreutvikles/eksapenderes til kurs i
matlaging ol. I tillegg presiserte FAU i DS-møtet at samarbeide med de lokale indrettslagene med stor sannsynlighet
vil medføre en reduksjon i frafall. Skolen har kjøpt inn ipads og ligger nå på en 1:1,4 ratio for ipads/barn. Målet er 1:1.
Det var enighet om at FAUs læringsgruppe bør følge opp bruken av digitale midler og be skolen vise til forskning
som basis for bruken. En foreldreundersøkelse om bruk av ipads i skoletiden bør også gjenomføres. Skolen kjører et
underskudd pålagt av driftstyret for å dekke de krav som de til enhver tid er pålagt av utdanningsetaten. Etter
oppfordring fra FAU har ledelsen tatt i bruk sanksjoner/reaksjoner på bevisst dårlig oppførsel i større grad og er
fornøyde med resultatet. FAU-leder påpekte i DS-møtet at hensikten bak FAUs ønske om denne tydeliggjøringen er
nettopp det at det ikke skal være nødvendig med så mange sanksjoner før elevene lærer, sekundært, at dårlig
oppførsel ikke er hensiktsmessig. I tillegg lærer foreldre at de må gjøre sin del av jobben og bidra til at barna
oppfører seg ordentlig på skolen.
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