Møtetype: Hovedmøte FAU

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

Dato: 27.05.2020

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

Sted: Bygdøy skole

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

Punkt Sak

Type

Åpne saker fra
agenda

REFERAT

• Siste utkast sendes fra FAU-leder senest dagen før møtet

Tid: 18:00

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

Informasjon

Generelt
1 Godkjenne
Vedtak
dagsorden, referat
fra tidligere møte
+ valg av referent
2 2.1 Oppdatering
fra driftstyret

Informasjon

Godkjent dagsorden og referat. Anniken Berg valgt som referent.

x

2 2.2 FAUs har bedt Informasjon
DS om lov til å
tydeliggjøre regl
for orden og oppf.

1) IKT situasjon: Skolen har ambisjon om 1:1 dekning (ipad) ila 2021. BAKS går pt med ca 700K i underskudd, noe som står på
agenda for neste DS-møte.
FAUs forslag om tydeliggjøring av skolens ordensreglement i henhold til opplæringsloven §7 og sanksjoner ble tatt opp. Formålet
var å presisere hvilke sanksjoner som er gjeldende ved gjentatte overtramp. Skoleledelsen er skeptiske og mener det kan virke mot
sin hensikt. DS vedtok at ledelse + FAU går i dialog for å sammen komme frem til en løsning som begge parter er komfortable
med. PS-gruppen tar dialogen videre med skoleledelsen.

Arbeidsgrupper
3 Økonomigruppen

Det avgjøres at man ikke lengre har behov for ekstern regnskapsfører, men at økonomigruppen overtar den rollen. Gruppen følger
opp videre skolebygging og IKT. Det er noe forbedring i skolens budsjett i år kontra i fjor, som er positivt. BAKS blir innvilget
3000NOK til å kjøpe inn 2 stk bærbare høyttalere og et nytt basketballnett til lille skolegård.

4 PSgruppen

x

Oppfølging av ordensreglene og sanksjoner ved å gå i dialog med ledelsen. Innspill fra møtet: Representant mener det er uheldig
å fokusere på straff. Det oppklares at formålet i all hovedsak er å ansvarliggjøre foreldrenes rolle i barnas atferd ved å tydeliggjøre
sanksjonene/reaksjonene på gjentatte brudd på reglene. FAU ønsker oppdatering ifm handlingsplan mot mobbing og forslaget fra
Kampen skole jf møtet med Famke etter jul. De går i dialog med Famke. Gruppen må avgjøre hvorvidt stormøtet skal legges til
høsten eller neste vår. Avgjøres før avslutningsmøte 17.06.

5 Læringsgruppen

*Kommentar: Teams
punkt bør overføres
til PS-grp

Janicke Paus Hellebust er ny leder av gruppen. Gruppen skal fokusere på informasjon om fagfornyelsen samt IKT (hvor positivt er
økningen i skjermtid, spesielt for de yngste? Hva slags nivå skal Bygdø skole legge seg på i balansen mellom bøker og skjerm?)
Retningslinjer for bruk av TEAMS (grobunn for digital mobbing*). Skolen skal nedsette IKT-gruppe hvor rep fra læringsgruppen
skal delta - følges opp. Innspill fra møtet: Det er en markant utvikling i at særoppgaver er "styrt" fra skolens side og man etterlyser at
barna kan velge oppgaver i større grad basis egne interesseområder for å motivere til læringen.

6 BAKS-gruppen

Møte med gruppen og AKS-ledelsen, Siri og Katja 26.05.20. Ledelsen er overrasket over at det er få barn påmeldt BAKS og forstår
ikke grunnen. Gruppen poengterer at demografien tilsier at det er trygt for barna å både gå hjem og til idretten egenhendig og
foreslår at BAKS finner måter å i større grad innvolvere seg, -og samarbeide, med nærmiljøet, f eks idrettslagene. Ledelsen ønsker
ikke å bidra til å samle barna og mener de selv må kunne komme seg på idretten til tross for at dette kan være en av grunnene til at
barn faller fra. Innspill fra møtet: er at BAKS kontakter andre AKS og finner ut hvordan de løser dette, da man vet at f eks uranienborgAKS er behjelpelige med å samle barn som skal på eksterne idrettskurs. Foreldre uttrykker misnøye over den generelle driften og
manglende konkret informasjon om hva barna bruker tiden sin på. Ønsket fra foreldrene er mer og jevnere informasjon. Foreldre
lurer også på hva som skjer på BAKS ifm corona-tiltak og også her etterlyses det mer detaljert info. Det kreves at AKS på skolene har
minst en pedagog og foreldrene ønsker at pedagogen ved Bygdøy Skole AKS tilbringer mer tid med barna. Gruppen må huske å
følge opp møtene med referat, slik at man kan holde dialogen gående og kan bistå BAKS med å finne konkrete løsninger. BAKSgruppen holder dialogen og setter opp dato for nytt møte.

7 HMS-ansv

Arne ønsker innspill fra foreldrene og tar dialogen direkte med Kine (kl.kont.ansv.). Har mottatt informasjon om at det var store
sprik i gjennomføring av hjemmeskole, noe som er naturlig. Møtet var enige om at skolen har gjort en formidabel innsats i å
gjennomføre hygienetiltak ifm corona. Arne følger opp skademeldingsskjema ved fall og uhell, da spesielt ifm "isbakken" og det
urovekkende antall hodeskader - dette må tas tak i god tid før vinteren. Muggrommet følges opp. TIlbakemelding fra veldig
mange barn er at toalettforholdene er suboptimale. Mange barn vegrer fullstendig fra å benytte toalettet i skoletiden, noe som er
uheldig for både kropp og sinn. Det rapporteres om mangel på dopapir, tørkepapir og såpe samt urin på toalettsetene og gulvet
og vond lukt til tross for at det nå vaskes 1 gang ekstra ifm corona. Arne tar en dialog med ledelsen på dette punktet og Celine tar
det opp i neste SMU-møte. Man etterlyser således at ledelsen vurderer en alternativ måte å gjennomføre kontroll og renhold av
toalettene på.

8 Klassekontaktansvarlig

Innspill fra foreldrene via klassekontaktene se punkt 11.1 og 11.2 under. Kine minner kontaktene på viktigheten av å melde barnet
av/på dersom det skal delta på ekstraordinær BAKS-tid i ferie og fridager. Kine må samle inn e-post lister fra klassekontakter til
nyhetsbrevet, da FAU ikke har lov til å bruke skolens mailingliste.

Annet
Forslag til ny opplæringslov innebærer blant annet avvikling av lovpålagte foreldre- og elevmedvirkende råd/organ som FAU
(foreldrenes arbeidsutvalg), SMU (skolemiljøutvalget), Elevrådet mm. Dette er urovekkende og FUG (foreldreutvalget for
grunnopplæring) og KFU (kommunalt foreldreutvalg) har gått sammen for å sende innspill til høring med frist 1.juli. FAU-ledelsen
ber om tillatelse til å tilslutte seg KFU og FUG og sende inn malen på vegne av BFAU. I møtet fremkom det noe uenighet om
tolkning av forslaget. Man avgjorde å sende informasjonen til representantene og dersom d et var motsigelser kunne de
fremkomme på e-post.

Forslag til NOU: Forslag til ny
ny
opplæringslov/avvik
opplærings ling FAU
lov
innebærer
blant annet
avvikling av
10 Årsberetning FAU

Ledergruppen ønsker å gjennomføre årsberetning til tross for coronaoppholdet. Det er ønskelig at gruppeleder sender sin
oppsummering innen 17.juni (som er FAUs siste møte). Saker gruppen har jobbet med og planer for neste år, positive resultat og
eventuelle forbedringspotensial bør fremkomme. Nyhetsbrev sendes forhåpentligvis ut via hjemmesiden.

Saker inkomne etter utsendt agenda
11 11.1
Lærerutskitftingens
hyppighet

Relativt hyppig utskifting av lærere med 3 nye som nå slutter. Foreldre er bekymret for grunnen til dette og ønsker mer informasjon
fra skoleledelsen.

11 11.2
kommunikasjon

Det etterlyses bedre og hyppigere kommunikasjon ut til foreldrene og bedre skole - hjem samarbeide (innspill fra
klassekontaktene via klassekontakt rep.). For eksempel er endringer av både kontaktlærere samt klassesammensetning grobunn for
bekymring. FAU enes om at hyppigere og mer konkret informasjon ut til foreldrene, samt samarbeide med eller informasjon til
FAUs arbeidsgrupper, vil øke tilliten og forståelsen for prosessene skolen igangsetter. Forslag om at det hadde vært veldig
hyggelig for alle foreldrene med jevnlig Teams-møte med informasjon fra Rektor Svein som en måte å øke kommunikasjonsflyten.
Ledergruppen kontakter Svein.

12 Innspill ref egne
toaletter for
kohortene

Regjeringen kom med nye retningslinjer for avstand og kohort-størrelser samme ettermiddag. Det er sannsynligvis ikke
gjennomførbart for klassene å operere med egne toaletter, men ledergruppen følger opp med spørsmål til skoleledelsen.

13 SMU/elevråd

oppdatering

SMU følger opp i henhold til retningslinjer for SMU og tar seg av opplæring av elevrådet.

1

