Referat fra FAU møte 31.januar 2018

Saksliste
TEMA: SKOLEMILJØ
Tilstede: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7c.
1 Godkjenning av innkalling; ok. Godkjent
2 Godkjenning av referat fra september og oktober. Godkjent
3 Informasjon/nytt fra skolen v/rektor.
Vaktmesterleiligheten er nå under oppussing og blir antagelig klar til neste skoleår. Dette
frigjør ett klasserom. Det er forventet fem 1. klasser til neste år.
Leseaksjon er startet.
Trivselsledere (TL) 2018 er i gang. Dette er et prosjekt som skal forebygge mobbing og skal
fremme et godt skolemiljø. Utstyrt er kjøpt inn for nye leker. TL har vært på kurs.
Nytt fra idrettsservice: Det planlegges krøllgress på grusbanene i løpet av 2018. Obs klage fra
naboer angående støy fra pump tracken. Det blir allikevel søk om permanent pump-track
med krøllgressbane og belysning.
Nytt ordensreglement for Bergen kommune etter opplæringsloven paragraf 9a er innskjerpet.
Enkeltvedtak utgår, men aktivitetplikten er innskjerpet. Tiltak skal iverksettes innen 5 dager.
Brukerundersøkelse kommer i løpet av februar fra Rambøll. Påminnelse kommer på SMS. I
fjor var det 50 % svarrespons.
Smøremåltid på SFO har blitt godt mottatt.
4 Informasjon v/rektor om skolen arbeid når det gjelder skolemiljø,
Kvalitetsoppfølgingsmøtet og «Vurderingskrysset»
5 FAU sin vurdering av skolemiljøet- utfylling av «Vurderingskrysset» utføres som
gruppearbeid.
6 Finne representant som har anledning til å stille på Kvalitetsoppfølgingsmøtet på skolen 8.
februar kl 0830-12. Dette avklares ikke
7 Eventuelt
*Fotografering ved skolen; skolen bør vurdere å bytte leverandør. Det er enighet om at skolen
fortsatt skal ha ansvaret for å organisere fotograferingen, men det er ønsket bedre info
vedrørende tidspunkt for selve fotograferingen.
*Det blir tatt opp i SU om vedtekter vedrørende benyttelse av «kort dag» i ferieukene kan
endres slik at man kan ta ut 60% som hele dager og enkelte hele fridager.

*Søknad om midler fra nærmiljøpakke skal foregå via gruppen for psykososial miljø. Det
diskuteres hvilke aktiviteter vi skal søke om midler til.
*Konstituering av 17. mai gruppen: Alle repr fra 6 klasse er medlemmer inkludert vara repr
samt klassekontaktene i 6. klasse.
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