Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 10. februar 2015
Tilstede:
Sabine Scheidt (2.-kl.), Bjørn Møller (4.-kl.), Anne Lovise Erdal (7.-kl.), Vigdis Åmland (8.kl.), Svanhild Jakobsen(10.-kl.), Janet Henriksen, Johthini Jeyakumar (1. kl.), Rune
Karstensen (3. kl.).

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

Sak 2: Stifte FAU som egen forening
a) Bjørn Møller informerte om stiftelsesdokument slik at FAU kan organiseres som
en egen stiftelse med organisasjonsnr i Brønnøysund.
b) Vedtekter
FAU på BKG velges om høsten av praktiske grunner.
Medlemmene kan være i FAU 2 år om gangen.
Leder + kasserer i FAU får signaturrett.
Regnskap legges fram på årsmøte. Kan evt arrangere en temakveld for foreldre der
regnskapet fra FAU også blir gjort tilgjengelig.
FAU-medlemmene plikter å skrive under på taushetserklæring.

Sak 3: 17.-mai-fanen
Janet Henriksen informerer og viser noen ulike forslag. Hun skal jobbe videre med dette og
søke profesjonell hjelp i utformingen av fanens design. FAU vil se eksempler på noe aktuelle
leverandører har laget både for å se på kvaliteten på materialet som brukes og kvaliteten på
trykket av selve fanen. Janet følger opp leverandører og får konkrete forslag fra de. Når FAU
har konkrete forslag som til fane kan disse forslagene evt legges fram for skolens lærere.

Sak 4: Eventuelt

a) Skolen har ikke gode nok uteområder. Det er for lite uteaktiviteter for småtrinnet.
Mer aktivitet og lek ute i friminuttene vil skape et bedre miljø på skolen og vil
forebygge mobbing. FAU følger denne saken opp videre og støtter denne saken.
Evt kan utbedring av uteområdet være et samarbeid med barnehagen som også
benytter seg av dette omrpå benytter benu benbenbenytter seg

benytter seg av dette området. Et viktig og nødvendig tiltak er å få vekk dammen
som alltid kommer under taket når det er mye nedbør.
FAU kan male opp nye paradis ute etter ønske fra lærerne. Dette kan gjøres ifm
dugnad når været tillater det.
b) Bibeloversettelse som brukes i skolen.
Det har kommet innspill fra foreldre med ønske om at lærerne benytter seg av
samme bibeloversettelse. FAU vil med dette oppfordre skolens lærere om å bruke
2011 oversettelsen av Bibelen. Det vil gjøre det lettere for foreldre m/flere barn at
samme oversettelse brukes i de ulike klassetrinn.
c) Lite utstyr/slitt utstyr på aktivitetsrommet på skolen.
Aktivitetsrommet brukes også av SFO, og utstyret der er slitt. FAU foreslår at det
kjøpes inn flere skum moduler, myke baller, erter poser, rokkeringer m.m. Det
påpekes også at gulvet i aktivitetsrommet må vaskes skikkelig, helst at det leies inn
profesjonell vasking 1-2 ganger i året.
d) FAU ønsker å gi ros til musikalen, den var helt fantastisk! Selve fremføringen er
imponerende, og det var flott å se hvordan alle elevene var involvert på ulike måter
i 2 uker.
e) FAU påpeker viktigheten av at det blir julespill i år. Forslag om at Merete
Birkeland kan være Inger Lises hjelper for å gjennomføre dette.

