Møtetype: Hovedmøte
Dato: 16.09.20
Sted: Samlingssalen, Bygdøy skole
Tid: 18:00

• 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

REFERAT

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

Referent: Thea Vold Rosenberg
Punkt

Sak

Type

Informasjon
Det ble gitt informasjon om følgende temaer:
1. Skolemiljøet oppleves å ha hatt en positiv utvikling med færre saker knyttet til oppførsel enn tidligere. Der det er tilfeller av ikke-akseptabel oppførsel, tas dette med foreldre og
elev umiddelbart.
2. Det er ny elevrådsledelse som består av Filip Svendsberget Iqbal, Niki Bech Gjørv.
3. Covid-19 har høyt fokus og skolen jobber aktivt med å følge gjeldende retningslinjer fra FHI. Det oppleves som en krevende situasjon for ledelsen og lærere. Det er ønske fra
skoleledelsen at foreldre og elever følger FHIs retningslinjer og er en støttespiller for skolen og lærere ift dette. Ukeplanene vil få fyldigere informasjon om hva som skjer på skolen.
Elever som er i karantene kan da bedre følge med og gjøre det de andre gjør i timene, samt følge de ordinære leksene. Så følges elever i karantene opp med møter på Teams
også. Dette skal være klart ila uke 39 og vil deles i ukeplanen i etterkant av dette. Det vil lages opplegg på Teams for elever som må være borte fra skolen i en lengre periode.
4. Foreldremøter ønsker skoleledelsen at utsettes inntil videre. Ledelsen ser det som risikofylt at foreldre samles i skolebygget da det kan medføre at smitte tas med til skolen.
Samtidig opplever ledelsen at Teams ikke er en god løsning både pga potensielle utfordringer knyttet til at teknologien streiker, samt at det oppleves som et krevende format for
diskusjon/sosialisering.
5. Skolen vil gå med underskudd i 2020. Det er særlig BAKS som sliter pga stort frafall og krav om min. bemanning. Pr. i dag er det budsjettert for at 1-5 og 7 trinn får ipader innen
utgangen av 2020. Skolen ønsker å investere i flere ipader slik at 6.trinn også kan få dette i 2020.
6. Skolens hjemmeside er under oppdatering og er klar innen høstferien.
7. Sykkelsabotasje er fortsatt et problem, og særlig i sykkelparkeringen til 1-4.trinn. Skolen har stort fokus på dette og følger aktivt opp ved å følge med på området i alle friminutter
og løpende gjennom dagen.
Spørsmål fra FAU som ble besvart:
1. Elevmegling er en ordning der årets 7.trinn fungerer som meglere mellom elever i småskolen. Trinnet har i fjor hatt opplæring i megling. Det er en voksen ved skolen som er
ansvarlig for ordningen, men meglingen foregår uten voksne til stede. Det ble kommentert fra FAU at dette var lite kjent både hos foreldre og elever. Det ble besluttet at skolen skal
dele informasjon om meglingsordningen både til elevene og foreldre. Dette vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside og rektor vil også informere om dette i sin høsthilsen.
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skoleledelsen

Info

.1

Godkjenninger

Vedtak

Referat fra forrige møte og FAU-manual ble godkjent

.2

Introduksjon av
medlemmene

Ikke
gjgått

Kjapp gjennomgang navn,klasse, evnt arbeidsgruppe/interesseområde
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Oppdatering fra
driftstyret

Ikke
gjgått

Anouska oppdaterer om saker og møtevirksomhet

Arbeidsgrupper og ansvarsområder
.4

HMS-ansvarlig

.4.1

HMS-ansvarlig - valg

.4.2

HMS-ansvarlig - vedtakspunkter

.4.2.1

Vennegrupper uten
foreldre frem til jul

Vedtak

- Ikke godkjent, men da gruppen var delt 50/50 på spørsmålet vil FAU-leder utarbeidet et forslag som sendes til FAU for ny vurdering.
- Det kom spørsmål om FAU/skolen skal gi føringer for hvordan eks. Halloween og andre skolerelaterte treff skal gjennomføres. FAU oppfordrer klassene til å se på løsninger som
er iht FHIs retningslinjer samt retningslinjer for gjennomføring av bursdager. Det er viktig at alle elever er inkludert. Behov for videre avklaring på e-post.

.4.2.2

FAU - egen oppfordring
om smittevern

Vedtak

Punktet ble ikke ferdigdiskutert grunnet tidsmangel og blir tatt på e-post.

.4.2.3

Kjøring på skoleveien

Vedtak

Godkjent. Det settes opp skilt med utvidelse frem til kl. 17 som er tidspunktet BAKS stenger.

.4.2.4

Sykkelkort

Vedtak

- Godkjent å presisere skolens ordensregler om sykkelkort inkl. for sparkesykler (se punkt 4.4.5). HMS-ansvarlig skriver forslag.
- Ikke godkjent å endre sykkelkort fra 5. til 4. trinn. FAU ønsker å legge seg på linje med anbefalinger fra Trygg Trafikk som er sykkelkort fra 5.trinn.
- Det kom innspill om det kan males opp sykkelsti i Bygdøy Kapellvei. HMS-ansvarlig ser på dette.

.4.2.5

Sparkesykler

.5

Økonomigruppen

.5.2

Økonomigruppen oppdatering

.6

PS-gruppen

.6.2

PS-gruppen oppdatering

.6.3.1

FAUs egen
spørreundersøkelse

Vedtak

.6.3.2

Innblikk 3.-7.trinn

Vedtak

Godkjent. PS-gruppen tar det videre med skoleledelsen.

.6.3.3

"Mitt valg" v/lions

Vedtak

Godkjent å jobbe videre med. Lions vil sponse deler av kostnaden knyttet til programmet. Det er viktig at skolen har en dediktert kontaktperson for at programmet skal lykkes.
Dersom FAU skal sponse resten må forslag fremmes økonomigruppen for vedtak. SMU er allerede i dialog med skolen om dette. Konklusjon om veien videre vil tas i etterkant av
SMUs møte og oppdateres på neste hovedmøte.

.7

Læringsgruppen

.7.2

Læringsgruppen - behov
for reboot

Info

- Gruppen opplever det som krevende å samarbeide med skolen rundt tematikken. Det har vært jobbet for å få en FAU-representant inn i skolens ressursgruppe for IKT, men man
har foreløpig ikke lykkes med dette.
- Det kom innspill fra FAU-gruppen om at mange savner de digitale læringsløsningene som var tilgjengelige ifm hjemmeundervisning, eks. Muliti Smart Øving. Det ønskes at
læringsgruppen og/eller venneforeningen ser på dette, gjerne i lys av skolens plikt til å tilrettelegge for undervisning når elever ikke kan møte på skolen.

.7.3

Tilrettelegging for barn i
karantenetid

Info

Bjørn Holli informerte. På Bygdøy skole fins det ikke pr uke 38 læringsopplegg eller særlig tilrettelegging for elever som er hjemme pga karantene, eller pga mulige Covid-19
symptomer (eks. rennende nese, vond hals o.l.). Skolen viser til undervisningsdirektoratets (udir) retningslinjer, hvor det inntil nå ikke har vært spesifisert annet enn at "alle elever har
krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå".
Det har kommet oppdaterte retningslinjer fra udir det fremkommer at "elevene har rett til opplæring. Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby
opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et
opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme."
For detaljert informasjon se:

Vedtak

Valg av ny HMS-ansvarlig, Tone Hetland, ble godkjent.

Info

Se punkt 4.2.4

Info

FAU må formaliseres som en stiftelse for å ha egen bankkonto. Det vil fremmes vedtaksforslag om dette i neste FAU-møte.

Info

- Stormøte med fokus på trivsel og mobbing flyttes til 17.mars 2020.
- Klagemal til bruk om aktivtetsplan ifm mobbing ikke følges opp av skolen legges ut på BFAUs nettsider
- Elever vil tilbys skolejakke og genser til kr. 750 som ledd i å skape en fellesskapsfølelse på skolen. Dialog med elevrådet.
Godkjent å gå videre med prosjektet. Også ønskelig å inkludere foreldre for å bl.a. kartlegge hvorfor frafallet på BAKS er så stort fra 3.trinn. Alle FAU-grupper oppfordres til å se
på aktuelle spørsmål som bør inkl. i spørreundersøkelse og tas videre på neste hovedmøte.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/rad-til-hvordan-dere-kan-gjennomfore-opplaringen-hjemme/#152620
.7.4.1

Valg av ny leder

Info

Det mangler en leder av læringsgruppen.

.8

BAKS-gruppen

.8.2

BAKS-gruppen oppdatering

Info

- Gruppen har hatt utfordringer med å gjennomføre møter med BAKS-ledelsen pga møtebegrensninger tilknyttet Covid-19.
- Gruppen opplever at de er proaktive ift å foreslå forbedringer og tips overfor BAKS-ledelsen. Disse opplever man ikke blir iverksatt, og det er lite konstruktiv diskusjon mellom
BAKS og FAU for å faktisk redusere frafall av elever. FAU ønsker at det gjennomføres en foreldrerettet spørreundersøkelse for å kartlegge årsak til frafall og tiltak som kan reversere
utviklingen ila høsten. Dette vil inkl. som del av generell spørreundersøkelse beskrevet i punkt 6.3.1.

.8.4

Valg av gruppeleder

Info

Leder for gruppen er allerede Linn Stamnes.

.9

Klassekontakt-ansvarlig

.9.2

Klassekontakt-ansvarlig oppdatering

Info

Ikke tilstede

.10

SMU-skolemiljøutvalget

.10.1

SMU-introduksjon

Info

SMU har god progresjon på sine prosjekter: Gjennomføring av spørreundersøkelser tidligere i året, skoleklær, eget årshjul for det psykososiale miljøet + se punkt 6.2 og 6.3.3. Det
psykososiale og fysiske miljøet er hovedfokus for gruppen.

.10.3

FAU og SMU - manual
for mobbing

Vedtak

Godkjent. Man er allerede i dialog med skolen om manualen og FAU har nå utarbeidet versjon for Bygdøy skole. Den tas opp igjen i nytt format på frokostmøtet med ledelsen
tirsdag 22.09.20

Vedtak

Delvis godkjent. FAU opplever at det er skolen som må eie prosess og sluttresultat. FAU kan bidra, men kan ikke gjøre jobben. SMU vil diskutere dette med ledelsen. Janicke
Hellebust fra læringsgruppen har en ressursperson på gjennomføring av denne type prosjekter som er klar til å bidra.

Annet/Evnt
.11

Øvrige punkter

.11.1

Ressursgruppe for
skolens visjon

1

