Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 04.11.14
Tilstede:
Jothini Jeyakumar (1. kl.), Sabine Scheidt (2. kl.), Tatiana og Rune Karstensen-Perez (3. 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.), Anita Halvorsen (10. kl.)
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 2: Kråkenesdagen 8. nov.
Da det ikke blir Julespill dette året, satser vi på å få inn penger gjennom lynlotteri og fiskedam på
Kråkenesdagen i Credokirken lørdag 8. nov. Alle i FAU skaffer gevinster, og de som har anledning betjener
vår stand.
Sak 3: Saker til rektor
Rektor Lars Kongsvik orienterer:
Skolefrukt: Det tilbys en skolefruktordning gjennom www.skolefrukt.no. Ulempen er at man får levert ulike
sorter frukt, og at ikke alle liker det de får. Der er også logistikkutfordringer. Skolen mener det er bedre at de
som ønsker frukt tar med seg denne hjemmefra.
Skolens mobbeprogram: Skolen har en Handlingsplan mot mobbing som ligger på skolens hjemmeside
under Beredskapsplaner. Siden i høst har skolen jobbet med en plan for forebygging mot mobbing. Denne er
nettopp ferdig og skal bare justeres før den legges ut på hjemmesiden.
Sak 4: 17. mai-fanen
Bjørn har ikke funnet noen bra treff i Kina. Janet prøver å søke videre.
Kan vi søke støtte hos BKG for å få dekket deler av utgiftene med ny fane? Dette kommer vi tilbake til.
Sak 5: Felles temakveld med Bønes skole og Fjellsdalen skole
Bønes og Fjellsdalen syntes det ble for dyrt å leie inn Håvard Tjora (kr. 15 000 delt på tre skoler).
Vi ser oss om etter andre foredragsholdere, enten som et samarbeidsprosjekt, eller noe som passer kun for
BKG.
Sak 6: Eventuelt
1. Forslag fra foreldre om temakveld om nettvett.
Vi har hatt flere slike temakvelder før, og det har ikke kommet veldig mange folk. Vi prøver å finne et
annet tema.
2. «Lær kidsa koding» (http://www.kidsakoder.no/)
Dette er et veldig bra undervisningstilbud som lærer barn om IT / programmering.
FAU vil anbefale at skolen vurderer å ta dette i bruk.
3. Neste FAU-møte blir tirsdag 02.12. kl. 19.30-21.00.
Vi begynner presis og holder ikke på lenger enn til kl. 21.00.
Hvis man ikke har anledning til å møte, sender man en stedfortreder (fortrinnsvis klassekontakten.)
Referent: Vigdis Holtet

