Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 01.10.14
Tilstede:
Jothini Jeyakumar (1. kl.), Sabine Scheidt (2. kl.), Bjørn Møller (4. kl.), Per Oskar Gutvik (5. kl.), Vigdis Holtet (6. kl.),
Anne Lovise Erdal (7. kl.), Vigdis Åmland (8. kl.), Janet Henriksen (9.kl.)
Sak 1: Innledning v/ Janet Henriksen
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.
Sak 3: Kafeteria og loddsalg etter Julespill i desember v/ Sabine
Sabine har begynt å planlegge lynlotteriet og få inn gevinster. Alle vi i FAU må skaffe gevinster.
Vi får foreldre i våre respektive klasser til å bake kaker og pizzasnurrer / pizzabaguetter.
Mer detaljert planlegging i neste FAU-møte.
Sak 4: Skriftlig oppfordring til klassen vi representerer om å komme med saker til FAU.
Janet har laget et forslag som vi har justert og godkjent. Det sendes til alle i FAU, og vi sender det til kontaktlærer og
ber ham/henne om å sende det ut på mail til alle foreldrene i klassen (eller vi sender det ut selv.)
Sak 5: 17. mai-fanen v/ Bjørn
Bjørn har foreløpig ikke funnet aktuelle fane-produsenter i Kina. Han prøver å søke igjen, samtidig som Vigdis
Åmland kontakter Bjørg Åkerlund på Filippinene for å undersøke mulighetene for å bestille fane derfra.
Sak 6: Valg av ny FAU-leder, kasserer og sekretær
Bjørn Møller ble valgt til leder, Sabine Scheidt ble valgt til kasserer og Vigdis Holtet ble gjenvalgt som sekretær.
Sak 7: Eventuelt
1. Brev til foreldrene om BKG Bruktmarked på Facebook. (Skulle ha stått på sakslisten.)
Bjørn har laget et forslag som vi har justert og godkjent. Det sendes til alle i FAU, og vi sender det til
kontaktlærer og ber ham/henne om å sende det ut på mail til alle foreldrene i klassen. Vigdis H. ber
skolesekretæren om å få det ut som ranselpost.
2. Felles temakveld med Bønes skole og Fjellsdalen skole.
Dette var på planleggingsstadiet i vinter, og de to andre skolene hadde kontakten med aktuell
foredragsholder. Vi har ikke hørt noe mer. Janet tar kontakt med dem.
3. Skolefrukt
Etter at ordningen med gratis skolefrukt opphørte, er det flere foreldre som ønsker frukt til elevene på
annen måte. www.skolefrukt.no kan være en løsning. Vi tar saken opp med rektor, da han inviteres til neste
FAU-møte.
4. Mobbing
Skolen vår er kjent for å ha et inkluderende miljø, og mange søker seg til oss av den grunn. Det finnes
imidlertid tendenser til mobbing / utestenging i enkelte klasser. Vi setter lys på saken i neste møte, og spør
rektor om skolen har en handlingsplan i forhold til mobbing.
5. E-post til FAU
FAU bør ha en egen e-postadresse som kan finnes på www.bkgs.no i tillegg til navn på FAU-leder. Bjørn
oppretter en gmail-konto: fau.bkgs@gmail.com.
6. Neste FAU-møte blir tirsdag 4. nov. kl. 19.30.
Hvis man ikke har anledning til å komme, sender man en stedfortreder (fortrinnsvis klassekontakten.)
Referent: Vigdis Holtet

