Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 07.04.15
Tilstede:
Sabine Scheidt (2. kl.), Rune Karstensen (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.)
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 2: 17. mai-fanen
FAU har blitt enige om et design som vi har fått forslag om fra trykkeriet. Når skolens ledelse har
godkjent dette, bestiller vi fanen. Bjørn snakker med ledelse om finansiering.
Sak 3: Dugnad
Det blir felles dugnad for BKG og Credokirken lørdag 25. april kl. 10-14. Bjørn lager ranselpost som
går ut mandag 13.04.15.
Sak 4: Handlingsplan for klassemiljø
Sabine har utarbeidet en handlingsplan for klassemiljø som FAU må godkjenne. Alle leser igjennom
denne og kommer med tilbakemelding til Sabine. Vedtas i neste FAU-møte.
Planen skal være et verktøy, en ressursbank for skolen og foreldrene. Vi ønsker at den ligger på
nettsiden til skolen og deles ut med foreldrehåndboken til 1. og 2. klasse. Den kan også deles ut på
førskoledagen.
Sak 5: Eventuelt
a) Nye reglement fra direktoratet ble gjennomgått og godkjent.
b) Skolens styre ønsker at skolen skal få sin egen Facebookside. Vigdis Holtet tar ansvar for
dette.
c) Styret ønsker å innføre mat- og turpenger på SFO, kr. 550 pr. halvår.
FAU synes dette er greit, men presiseres at det må serveres sunn mat.
d) Styret har budsjettert med 210 elever fra høsten 2015. Vi som foreldre oppfordres til å
reklamere for skolen.
e) Styret informerer om at det er opprettet et investeringsfond (fordi skoler ikke kan ta ut
utbytte.) Planen er å investere i et nytt adgangssystem. Foreldre er ønsket til dugnad i
forbindelse med installasjonen (trekke kabler m.m.).
FAU er positive til dugnad, men må få mer konkret info før vi går ut og oppfordrer til
dugnadsinnsats.
f) Skolens helseteam ønsker at FAU arrangerer en temakveld for foreldre med tema Elevers
fysiske / psykiske helse. Vigdis Åmland kontakter ungdomsviter Andreas Gravdal.

Referent: Vigdis Holtet

