FAU Halbrend skule – 22.01.2020
Kl. 18:30 - 20:30

Oppmøte:
Klasse

Representant

5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B
7C
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
10 A
10 B
10 C
10 D

Geir Angedal
Arild Romarheim
Morten Eriksen
Bente Aarlott Aase
Pål Andre Hegland
Kesia Irene Jensen
Gjerterud Stave Aksnes
Øystein Haugland
Lin Hjelmeland Finjord
Stig Starheim
Silje Skaar Sunde
Lene Fonn
Elin Bruland Viken
Kari Navdal Hafstad
Hallgeir Hamre
Chriss Are Farsund
Kari Lindemann
Odd Arne Standal
Reidun Brekke

Møtt
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Vara
Kurt Even Andersen
Odd Arild Dale
Marthe Lene Telle
Hilmar Engesæter
Anja Solheim Kiil
Ann-Katrine Bruflot
Ann-Kristin Tranøy Nilsen
Ove-Johnny Gjervik
Lillian Boge
Kjersti Erichsen
Linda Brendehaug
Jan Svoen
Lill Anette Juvik
Tove Irene Bjørnseth
Marion Åsebø
Jorunn Liv Kleiven
Monica Otternes
Siv Randi Gyldenskog
Aina Strandos

Møtt
-

x

x

-

-

Rektor:
•
•
•
•
•

Framdrift hall og kjøkken
Nytt ordensreglement som no er felles for Sunnfjord kommune
Personalsituasjonen til neste år – eg informerer om det eg veit.
Orientering om den nye læreplanen; korleis jobbar vi med denne?
Saker som kjem til.

FAU:
•
•
•
•
•
•

Skuletur med fokus på innhald og organisering. Kva vil vi med skuleturen?
Trafikk. Refleks konkurranse? Foreldrepatrulje? Skape forståing for å ikkje køyre ned til
skulen?
Korleis sikre at lydnivået på skulearrangement er på akseptabelt nivå?
Val av program for rusførebygging.
Foreldreengasjement. Korleis få ut informasjon i klassane og korleis sørge for å fremme synet
til heile foreldregruppa? Korleis behalde engasjementet frå 1.klasse?
Heim-skule samarbeid. Nye aktivitetar? Bli kjent med foreldra, spesielt i 8.klasse.

Saksliste:
Sak 19/20-05
Orientering av rektor: Ny kommune og nye muligheter. Det er en krevende situasjon for kommune
og det er laget en innsparingsgruppe også for skolene. Flatene og Halbrend har én representant i lag.
Det er mulig at dette ender i en debatt om struktur. Skolene driver stort sett fornuftig, og det er ikke
snakk om sløsing av midler.
Rektor har dialog med kommunen om framdrift av hall. Når det gjelder kjøkken er det snart ute på
anbud. Det er mange prosjekt for Sunnfjord kommune som gir mangel på byggeledere. Det skal
likevel være mulig å få dette prosjektet på plass for Halbrend.
Ordensreglementet: Rektor tar en gjennomgang av det nye ordensreglementet. Det er stort sett ikke
store endringer i dette. Det som er verdt å merke seg er at reglementet gjelder i alt som hører skolen
til hvor de har ansvar for elevene: skolens område, leirskole og skolevei ect. Vi går igjennom noen av
punktene. Skolen har gått igjennom dette både i elevrådet og i klassene.
Personalsituasjonen: Vi mister ett trinn (5. klasse til Flatene), noe som resulterer i at vi mister
stillingshjemler. Det betyr rokkering og endring på hvordan trinna er satt sammen. Skolen har hatt
gjennomgang med tillitsvalgte for å få plass til alle og for å unngå for mange lærere enn hva de har
behov for. Summert er det like stort behov for lærere innad i kommunen, som for eksempel at
Flatene nå får et nytt trinn på skolen.
lærerplan: 3 viktige felt: elevene skal få kompetanse i å lære, i å kommunisere, og i å utforske og
skape. Det er også tre temaer som blir viktig framover: demokrati og medborgerskap, folkehelse og
livsmestring, og bærekraft og utvikling. Lærerplanen skal ut på høring og skolene vil komme med sine
innspill. Sunnfjord kommune har knyttet til seg LearnLab som skal hjelpe skolene med å innføre den
nye lærerplanen.
Svømming i Førdehuset: Hygiene: dusj før bading er viktig, men det er utfordrende å få elevene til å
gjøre dette. Det har også vært fremme i media i det siste. Askvoll har fått på plass vegger med

forheng, en kostnad som ikke nødvendig vil være så høy, og vi bør undersøke om vi kan få dette på
plass i de nye dusjene i de nye garderober i den nye hallen. Her er det flere argument for slik deling:
blant annet kroppsfokus og dårlig selvbilde, noe som kan gi den enkelte elever en dårligere
skolehverdag.
Helsesøster: Rektor vil kjempe for å beholde helsesøster slik den er i dag (aller helst øke prosenten
da dette er en veldig attraktiv tjeneste for elevene).

Saker fra FAU:
1. Skoletur i 10. klasse: Dette er diskutert i KFU (kommunens foreldreutvalg). Det drøftes i
kommunen, men det ligger noen klare prinsipp i bunn, som gratisprinsippet. Tur til Polen henger
høyt, men for noen foreldre, gjerne med flere barn, kan se for seg at dette blir krevende med tanke
på dugnad og innsamling av midler.
Diskusjon i FAU:
Hvem skal turen være for? Hva er formålet med turen? Hva er realistisk å få til med tanke på
innsamling med så mange klasser på ungdomsskolene i Førde?
Polen: En tur med langt mer faglig innhold, sammenlignet med turene her i nærområdet.
FAU ved Halbrend vil ikke åpne for at Polen blir et alternativ i skoletiden, men vil samtidig vil vi
presisere at vi ikke kan legge begrensninger i hva foreldre og elever i enkelte klasser gjør på egen
fritid.
Forslag: FAU vil beholde dagens tilbud til turer i 10. klasse. Det er viktig at skolens tur skal være et
lavterskel-tilbud. FAU vil samtidig presisere at vi ikke kan bestemme at foreldre og elever på eget
initiativ og på egen fritid arrangerer andre turer.

2. Trafikksituasjonen: FAU ved Kesia har vært i tett dialog med kommunene om dette. VI har lyst til å
invitere flere politikere opp for å se på forholdene. Vi har også sjekket forholdene for å få foreldre til
å stille som trafikkpatruljer på starten og slutten av dagen, men det er lite respons. En annen ting er
at mange foreldre kanskje ikke er helt klar over situasjonen i dag.
Forslag:
Trafikalt grunnkurs: Kan skolen få elever til å stille som patrulje? Rektor følger opp dette.
Refleks-konkurranse: Rektor følger opp dette.

3. Lydnivå på klassearrangement: Det kan medføre skade og vi må ta dette alvorlig. Rektor var på
juleballet og målte lydnivået til å være rundt 70db på to telefoner. På én telefon sprengte den
skalaen. FAU ønsker fortsatt måling for å sikre at volumet ikke er for høyt. Det kan også være lurt
med pauser for elevene.

4. Valg av program for rusforebygging: Rektor har fått tilbud fra Sterk og klar. FAU er i dialog med
kommunen om Mot. Et tredje alternativ er Kjærlighet og grenser som mange har erfaring med på

Sande. FAU er enig med rektor i at vi trenger et slikt opplegg på skolen og for barna våre. Det er stort
press blant ungdommen på å drikke. Også på ungdomstrinnet. Det er også lurt at dette blir styrt av
kommunen/skolen slik at vi har et fast opplegg som alle elevene og foreldrene skal igjennom.
Forslag: FAU vil gjerne løfte dette opp mot SLT-nettverket og utekontakten i kommunen. Rektor tar
kontakt. Vi har også lyst til å høste erfaringer fra Florø-skolene. Vi ønsker lokale erfaringer som
kanskje speiler mer de faktiske forholdene hos oss i håp om at dette kanskje engasjerer foreldrene
mer.

På grunna av tidsmangel må vi flytte de to siste sakene til neste møte:
5. Foreldre-engasjement
6. Heim-skule-samarbeid.

