Referat fra FAU-møte, Bergen Kristne Grunnskole, 13.01.15
Tilstede:
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.), Trine Bull (9. kl.), Svanhild Jakobsen (10. kl.)
Sak 1: Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 2: 17. mai-fanen
Saken utsettes til neste møte, da Janet, som skulle forberede saken, ikke hadde anledning til å være
til stede.
Sak 3: Eventuelt
a) Informasjon (bilde og e-postadresse) om de ansatte savnes på skolens nye nettside. I følge
Vigdis H., som administrerer siden, kommer dette meget snart.
b) Vår kasserer, Sabine, har ennå ikke fått overtatt kontoen til FAU etter forrige kasserer. Bjørn
ser nærmere på muligheten for å stifte FAU som en forening. Vi kan da få egen konto med
bankkort.
c) Lær kidza koding – Her har det ikke skjedd noe foreløpig. Datakyndige vi kjenner mener dette
er mye arbeid for lite utbytte. Det er kun ment å være en kort introduksjon til
programmering. Bjørn utfordrer Kjellaug Tønnesen, som opprinnelig kom med forslaget, til å
ta tak i saken.
d) Elevrådet har foretatt en årlig trivselsundersøkelse i mellomtrinnet. FAU gikk igjennom
rapporten, som viser at spesielt jentemiljøet i noen av klassene trenger å jobbes med.
FAU tar det som en selvfølge at resultatene følges opp av skolen.
Vi anbefaler også skolen å vurdere å ta i bruk «Trivselsprogrammet», som er et
elevorganisert program der eldre elever får med seg og aktiviserer / inkluderer yngre elever i
friminuttene. Mer info: http://www.trivselsleder.no/
e) Foreldre har klaget på uteområdet til ungdomsskolen. Spesielt når det regner er det vanskelig
å finne et sted å være. FAU foreslår ett av følgende tiltak:
 Elevene får være i kafeteria i alle friminuttene.
 Elevene får være i sin klasses klasserom i alle friminutter unntatt storefri. Alle
spesialrom låses. Ordenselever passer på i klasserommet. Ordningen avsluttes med
en gang hvis den ikke fungerer.
f) Anne Lovise ønsker å få i gang bønnetjenesten i alle klassene. Hun og Vigdis H. skriver et brev
der foreldre inviteres til en felles samling 27.01. kl. 19 i skolens nye storsal.
g) Våre to neste møter: Tirsdag 10.02. kl. 20.00, tirsdag 10.03. kl. 20.00.

Referent: Vigdis Holtet

