Møtetype: Hovedmøte
Dato: 15.01.2020
Sted: Bygdøy skole

AGENDA

Tid: 18:00
Dok

Punkt Sak

Type

Notat

Ansvarlig

Vedtak

Endringer i rødt

Anouska

Åpne saker

Generelt
1 Godkjenne referat fra forrige
møte

2 Ny assisterende rektor Famke Informasjon
van Veen introduserer seg
3 Publisering av hjemmeside

Vedtak

Sendes ut med agenda, leses i forkant,
spm/ innspill i møtet, vedtak

Anouska

4 Innhold i FAU manual

Vedtak

Sendes ut med agenda, leses i forkant,
spm/ innspill i møtet, vedtak

Anouska

Arbeidsgrupper - ved behov sendes dokumenter ut fra gruppene. Leses i forkant av møtet
5 Økonomigruppen

Oppdatering

6 PS-gruppen
6.1 Oppdatering
6.2 Mandat
6.3 Konsekvenser
6.4 Skikk og bruk

Oppdatering
Vedtak
Vedtak
Vedtak

Hvem er gruppeleder

Gruppeleder Ny frivillig til
regnskapsføring for
FAU

Hvem er gruppeleder

Anniken

7 Læringsgruppen
7.1 Behov for medlemmer
7.2 Foreldre som ikke sitter i
FAU kan delta i gruppen ved
behov

Oppdatering

Thomas

Vedtak

Anniken

8 BAKS-gruppen

Oppdatering

9 HMS-ansv

Oppdatering

Kommunen tilbyr 15 voksne 1-2
assistenter.

Gruppeleder Leksehjelp (Sanna),
Marie Lea
resultat på
brukerundersøkelse
Arne

10 Klassekontakt-ansvarlig

Gjennomgang

Les FAU-manual og hjemmeside

11 Stormøte

Endring/info

Dato lagt til onsdag 25.04. Kjersti Owren 3.klasse/ps
(mobbeombud)
gruppen

12 SMU-leder Celine Dyvik
introduserer seg

Informasjon

13 Julie Maske tar over for
Elisabeth

Informasjon

Kan ikke møte 15.01.20

informasjon

Utdanningsetaten sier dette ikke gjelder Følges opp i
Oslo skolen.
mars-møtet

Akebakken
(skaderapportering og
sikkerhet), «muggrommet»

Anniken/
Kine

Annet

Notat

Spm fra DS om FAUleder bør
sitte i DS

Anniken
Elisabeth
holder i
natteravn
Tas på DS møte
20.01.20

Møtetype: Hovedmøte
Dato: 15.01.2020
Sted: Bygdøy skole

OPPMØTE

Tid: 18:00
Navn

Klasse

Gruppe/ansv omr

Anouska Andenæs

Leder

Ledergruppen

Liv Anniken Berg

7B/Nestleder

Ledergruppen
PS-gruppen

Kine Søyland

1 (Oseberg)

Klassekontakt ansv.

Mariann Røisholm

1 (Oseberg)

BAKS-gruppen

Thea Vold Rosenberg

2A

PS-gruppen

Marie Lea

2B

BAKS-gruppen

Anders Rosenlund

3A

Økonomigruppen

Tone Beate Hetland

3B

Økonomigruppen
PS-gruppen

Hege Brydøy

4A

PS-gruppen

Tove Ringvold

4B

Økonomigruppen

Christine Hancke

5A

Thomas Hegghammer

5B

Læringsgruppen

Stein Utstumo

5C

Økonomigruppen

Erik Johansen

6A

PS-gruppen

Ragna K. Gilmour

6B

Julie Maske

7A

Arne Slørdahl

7C

Notat

Fra utvalget

Tar over for Elisabeth
HMS-ansv

Andre
Famke van Veen

Assisterende rektor

Celine Dyvik

SMU-leder

Protokoll for referat:

Møtetype: Hovedmøte
Dato: 15.01.2020
Sted: Bygdøy skole
Tid: 18:00
Punkt Sak

Åpne saker fra
tidligere møte

• 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

Referat

Generelt
1 Godkjenne referat
fra forrige møte

Thomas Hegghammer ble valgt til referent. Referatet fra møtet 19. desember 2019 (v Tove Ringvold) ble godkjent.

2 Famke
introduserer seg
for utvalget

Ny assisterende rektor Famke van Veen presenterte seg. Hun kommer fra en stilling ved Majorstua skole og har lang erfaring fra
både undervisning og skoleadministrasjon.

3 Publisering av
hjemmeside

Hjemmesiden ble godkjent og vedtatt publisert etter en mindre endring knyttet til presentasjonen av samarbeidspartnere. Siden
vil lanseres etter at skoleledelsen har sett på den. Anouska fungerer som redaktør; eventuelt nytt materiale fra andre FAUmedlemmer sendes til henne.

4 Innhold i FAU
manual

FAU-manualen ble vedtatt under en forståelse om at eventuelle innspill til endringer kan gis i etterkant. Noen av
møtedatoene ble endret. Stormøtet legges til 25. mars, og hovedmøtet i mai flyttes fra 20. til 27. mai.

Arbeidsgrupper
5 Økonomigruppen Ny frivillig til
regnskapsføring for
FAU

6 PS- gruppen
6.1 Oppdatering
6.2 Mandat
6.3 Konsekvenser
6.4 Skikk og bruk

Økonomigruppen ved gruppeleder Anders Rosenlund orienterte om gruppens arbeid, blant annet fra et møte med tidligere bystyremedlem Henning
Holstad om mulighetene til å påvirke den kommunale fordelingsnøkkelen som gjør at skolen går med underskudd. Holstad hadde vært pessimistisk
med tanke på mulighetene for å endre kriteriene i fordelingsnøkkelen ettersom det er byråkratiet og ikke politikerne som holder i disse. Han hadde
imidlertid anbefalt FAU å involvere seg i planleggingen av nytt skolebygg, ettersom det her er større rom for å spille inn ønsker og behov. FAU var
likevel enig om å vurdere å ta saken om fordelingsnøkkelen videre politisk, men da i så fall i samarbeid med andre skoler i samme situasjon. I
spørsmålet om hvordan lokale aktører kan støtte skolen økonomisk, anbefalte gruppen å gi gaver, ikke penger, ettersom det siste bare reduserer
underskuddet og kamuflerer problemet. Datautstyr bør imidlertid kjøpes inn av skolen selv, av hensyn til lisenser og MVA-fritak. Økonomigruppen
har bedt om en liste fra rektor over ting skolen ønsker seg. Økonomigruppen anbefalte også at FAU tar i bruk en ekstern regnskapsfører og
etterlyste forslag til kandidater.

Mandat
PS-gruppen ved gruppeleder Liv Anniken Berg orienterte. Mandatet ble vedtatt. FAU vedtok også å signalisere til skolen at den
har FAUs støtte til å benytte lovlige disiplinære sanksjoner (slik som midlertidig utvisning) mot elever der det anses nødvendig.
Skolen har de senere år ikke brukt det fulle spekteret av tilgjengelige sanksjoner. PS-gruppens forslag til skikk-og-bruk-plakat
ble vedtatt etter mindre endringer.

7 Læringsgruppen
7.1 Behov for
medlemmer
7.2 Foreldre som
ikke sitter i FAU
kan delta i gr ved
behov

Læringsgruppen ved Thomas Hegghammer orienterte om status, som er at gruppen er i oppstartsfasen. Gruppen mangler
medlemmer, og FAU var enig om å tillate deltakelse fra interesserte foreldre som ikke sitter utvalget. Gruppen skal be om møter
med skoleledelsen for å orienteres om skolens arbeid på det pedagogiske og faglige området, spesielt prosessen i vår rundt den
såkalte fagfornyelsen. Gruppen har mandat fra FAU til å være foreldrenes «ører og kritiske røst» i denne prosessen. FAU har ingen
konkrete fanesaker på det pedagogiske området, men ønsker at skolens veivalg i fagfornyelsen skal være godt begrunnet og
forankret i forskning.

8 BAKS-gruppen

Leksehjelp (Sanna),
resultat på
brukerundersøkelse

BAKS-gruppen ved Mariann Røisholm og Marie Lea orienterte. Gruppen har sett nærmere på regler og praksis for leksehjelp. De
understreket at kanskje ikke alle foreldre er klar over at leksehjelp er et generelt kommunal tilbud som også barn utenfor BAKS har
rett til. Skolen skal gi til sammen åtte timer gratis leksehjelp i uken fordelt på de fire første klassetrinnene. FAU diskuterte også
problemstillingen rundt det å få BAKS-barn avgårde på eksterne fritidsaktiviteter i BAKS-tiden. En del foreldre ønsker at BAKS skal
ta seg av logistikken, men BAKS ønsker ikke dette ansvaret. FAU har forståelse for begge sider av saken, men respekterer BAKS’
linje i spørsmålet.

9 HMS-ansv

Akebakken
(skaderapportering
og sikkerhet), «muggrommet».

HMS-ansvarlig Arne Slørdahl orienterte om det relativt høye antallet skader i akebakken. Han opplyste også om de generelle
rutinene ved skader i skoletiden, og understreket at en skade i utgangspunktet skal følges opp fra skolens side med en rekke
skjemaer og rapporteringer til kommunen og helsevesenet. Han påpekte at foreldrene har innsyn i disse, men at mange foreldre
kanskje ikke var klar over denne innsynsretten. Det var enighet i FAU om å oppfordre skolen til å vurdere å stenge akebakken litt
oftere, og til å føre intern statistikk på skader slik at man kan treffe tiltak på de stedene og i de situasjonene hvor skader oftest
oppstår.

10 Klassekontaktansvarlig

Klassekontakt-ansvarlig Kine Søyland orienterte om innholdet i FAU-manualen hva angår klassekontakter.
FAU gjentok ønsket om et noe tettere samarbeid mellom FAU og klassekontaktene.

11 Stormøte m
Kjerstin Owren
(mobbeombud)

Avholdes onsdag 25 mars kl ‘19 i Samlingssalen på skolen. Tema er Mobbing og Inkludering generelt og hva som gjør seg
gjeldende på Bygdøy og foredragsholdere er Kjerstin Owren , Mobbeombud og vår egen skolepsykolog Frederik Skoe.

Annet

12 SMU-leder Celine
Dyvik introduserer
seg

SMU-leder Celine Dyvik introduserte seg og orienterte om SMUs rolle og arbeid. SMU (skolemiljøutvalget)
er et viktig organ ved Bygdøy skole og vil samarbeide tett med FAU fremover. De er ansvarlige for elevenes psykiske og fysiske miljø
og består av elevråd, foreldrerepresentanter, rep.fra skoleledelsen samt bydelspolitikere. SMU kan foreslå konkrete tiltak da gjelder
barnas fysiske og psykiske miljø samt følger opp disse. Utvalget møtes jevnlig og formålet fremover er å ha et proaktivt og engasjert
miljøutvalg ved bygdøy skole. Fra foreldrerådet sitter, i tillegg til Celine Dyvik, også Gyri Susrud som er nestleder.

