Møtetype:
FAU FAU
hovedmøte
Møtetype:
hovedmøte
Dato: 10.12.2019
Dato: 10.12.2020
Sted: Bygdøy skole
Sted: Bygdøy skole
Tid: 18:00

AGENDA

Tid: 18:00

Punkt Sak

Sak

Notat

Vedtak

Se protokoll i referat

Generelt
1 Godkjenne referat fra forrige møte + valg
av referent
2 Orientering fra Rektor
3 Valg
3.a

ny FAU leder og medlem
av DS

3.b

ny FAU nestleder

3.c

Medlemmer til SMU

Neste møte 13.12.

4.Arbeidsgrupper og ansvarsområder
4.a

PS-gruppen

4.b

Økonomigruppen
5 Oppsummert økonomi og læringspunkter:

5.a

Skolekatalog 2019

5.b

Aksjonsdagen

5.c

Julegrantenning
6 Gjennomgang og godkjenning av
vedtekter for FAU
7 Nytt fra SMU, BAKS
8 Økonomisk status FAU, vedta budsjett for
skoleåret

8.a

a) Støtten til 7 trinns avslutning

økes fra 200 til 300 per elev, fra 13.000 til
19.500kr

8.b

Kari-Anne Grov Heggem fører regnskapet for

ny regnskapsfører/kasserer må velges ila

siste året i år

skoleåret

9 Eventuelt / Andre saker
9.a

a) Vurdere å opprette BAKS-gruppe og
Læringsgruppe

9.b

b) Forslag til å arrangere halloween-bytte i
begynnelsen av oktober 2020

9.c

c) Skolebibliotek

åpningstider (foreldredrevet)

Ansvarlig

Åpne saker

Møtetype: FAU hovedmøte
Møtetype: FAU hovedmøte
Dato: 10.12.2019
Dato: 10.12.2020
Sted: Bygdøy skole
Sted: Bygdøy skole
Tid: 18:00

OPPMØTE

Tid: 18:00

Navn

Klasse

Fra utvalget

Andre

Elisabeth Andenæs Torp

Leder

Liv Anniken Berg

7B

Kine Søyland

1 (Oseberg)

Mariann Røisholm

1 (Oseberg)

Thea Vold Rosenberg

2A

Marie Lea

2B

Anders Rosenlund

3A

Tone Beate Hetland

3B

Hege Brydøy

4A/nestleder

Tove Ringvold

4B

Christine Hancke

5A

Thomas Hegghammer

5B

Stein Utstumo

5C

Erik Johansen

6A

Ragna K. Gilmour

6B

Arne Slørdahl

7C

Anouska Andenæs

1 klasse

Gruppe/ansv omr

Notat

Protokoll for referat:

Møtetype:FAU
FAUhovedmøte
hovedmøte
Møtetype:
Dato: 10.12.2019
Dato: 10.12.2020
Bygdøy
Sted:Sted:
Bygdøy
skole skole
Tid: 18:00
Tid: 18:00
Punkt Sak

• Utsending fra referent senest 2 uker etter møtet
• Endringer og/eller innspill sendes FAU-leder innen 1 uke etter mottatt referat
• Utkast sendes fra FAU-leder, med eventuelle endringer, senest 4 dager før neste møte
• Påfølgende endringer/innspill til utkast sendes innen 2 dager før møtet
• Siste utkast sendes fra FAU-leder senest dagen før møtet

REFERAT

• Ved behov for ytterligere oppklaring taes dette i møtet under referatpunkt

Type

Referat

Vedtak

Tove Ringvold ble valgt til referent. Forrige møtereferat fra 20.11.2019 (v/Tone Beate Hetland) ble noe endret og deretter godkjent. Det opprettes en

Generelt
1 Godkjenne referat
fra forrige møte +
valg av referent

egen hjemmeside for FAU ved Bygdøy Skole og alle referat fra møtene skal publiseres der fortløpende.
Utgår da rektor ikke var til stede.

2
3 Valg

Valg

a.Elisabeth Andenæs Torp går av som leder og Anouska Andenæs ble valgt til ny leder i
FAU og medlem av skolens driftsstyre.
b.Hege Brydøy går av som nestleder og Liv Anniken Berg ble valgt til ny nestleder av FAU.
c.Tidligere har foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget (SMU) vært medlemmer av FAU. Det ble besluttet at dette ikke er nødvendig og at man
kan involvere foreldre utenfor FAU i dette arbeidet. Celine Dyvik og Gyri Susrud har meldt sin interesse og vil være foreldrerepresentanter i SMU det
neste året (2020).

Arbeidsgrupper
4a

PS-gruppen

Informasjon

Første møte er gjennomført og gruppen ønsker at elevenes rettigheter ihht opplæringsloven skal ligge på skolens hjemmeside (referenten noterer
at denne informasjonen allerede ligger tilgjengelig under https://bygdoy.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt- oggodt-skolemiljo/ (publisert 2017)). Forslag til gruppens mandat sendes ut og vedtas på neste FAU møte i januar 2020. Det vil deretter sendes en
infomail til alle foreldre med uttalte retningslinjer/regler fra FAU for å forbedre skolemiljøet (for voksne og barn). Foreldre vil videre få informasjon på
foreldremøte i februar. Gruppen ønsker også å se nærmere på bruk av sanksjoner og diskutere dette med skolens ledelse

4.b

Økonomigruppen

Informasjon

5.

Oppsummert økonomi og læringspunkter

5.a

Skolekatalog

Info

Første møte er gjennomført og gruppen må tilegne seg mer kompetanse hva gjelder tildeling av midler. Hypotesen er at pengene brukes riktig, men
at inngangen er for liten. Gruppen vil ha tett kontakt med rektor, gjennomgå regnskap og delta på møter med driftsstyret når budsjettet for skolen
diskuteres. Vil fortsette dialog med personer i nærmiljøet med politisk erfaring for innspill på hvordan skolen kan oppnå mer midler fra skoleeier. Evt.
også vurdere fundraising. Gruppens arbeid forankres i FAU.

Skolekatalogen 2019/2020 – viktig inntektskilde for FAU, men tidkrevende. Pga GDPR
ble all kontaktdata innhentet via skolen. Det kan med hell være en større gruppe som samarbeider om denne oppgaven til neste år (og det hadde
vært et pluss om en hadde bakgrunn fra grafisk design). Netto inntjening fra årets katalog var NOK 60 500 (NOK 50 750 i 2018)

5.b

Aksjonsdag

5.c

Julegrantenning

Ikke gjennomgått
Info

Veldig bra initiativ. FAU må stille mer mannsterke til neste år. (Det bør også vurderes å søke midler for denne typen aktivitet fra MDG)

6 Vedtekter

Vedtak

Vedtekter for FAU. Anders Rosenlund har utarbeidet et forslag til vedtekter som ble enstemmig vedtatt.

7 BAKS

info

BAKS. Katja er tilbake. Leksetid/leksehjelp – hva har barna krav på? Dette bør sjekkes av med Sanna (undervisningsinspektør). Brukerundersøkelse fra

Annet

desember bør følges opp. Det ble informert om at det har vært noen ulykker i akebakken etc. Arne Slørdal tar kontakt med skolen vedrørende
skaderapportering og sikkerhet + tar kontakt med Rune ifm «muggrommet».
8.a

7.trinn avslutning

Det ble besluttet å øke støtten til 7. trinns avslutning fra 200 til 300 per elev.

8.b

Regnskapsførsel

b) Ny ressurs på regnskap må på plass ila skoleåret

9.a

Undergrupper

Det er et ønske om at man før jul får på plass en ny undergruppe i FAU som fokuserer på læring. Denne gruppen skal sette søkelys på pedagogikk
og ha tett dialog med lærere og venneforeningen. Det ble vedtatt å etablere en læringsgruppe. (Thomas Hegghammer har stilt seg til disp.) BAKSgruppe ble også vedtatt og ansvaret fjernes fra klasseinndelingen. Marie Lea og Mariann Røisholm sitter i BAKS-gruppen. BAKS-gruppe ble også
vedtatt og ansvaret fjernes fra klasseinndelingen. Marie Lea og Mariann Røisholm sitter i BAKS-gruppen.

9.b

b) Halloween

Forslag til å arrangere halloween-bytte i begynnelsen av oktober 2020. Tas på senere møte (åpen sak)

9.c

Skolebibliotek

Åpningstider for Skolebiblioteket (foreldredrevet) er torsdager fra kl 13:15 til 16:00.

