
Referat FAU Førde Barneskule

Dato/tid: 19. april 2022 kl 17.30 – 19.30
Deltakerar: FAU: Uthevet navn var tilstede

Klasse FAU-kontakt Vara-FAU-kontakt
1 Trygve Hermansen Kjersti Øverlien
2A Sandra Mikalsen Silje Tolstadløkken
2B Iselin Stafsnes Kjellrun Lavik
3A Therese Kleiven Siv Hatlem
3B Dagfrid Vallestad Kristine E. Horne
4A Jan-Erik Hauge Olav Berqvam
4B Øyvind Korsøen Hilde.therese.nordberg
5A Marita Grønsberg Veborg Megan Rose Molly Butcher
5B Renate Kvalstad Jill Rysjedal
6A Kay Arne Kalstad
6B Kristine E. Horne Magne Westvik
7A Solveig Skaar Sandra Mikalsen
7B Gunvor Solvik Anne Østenstad

Therese Helland,



Referat FAU Førde Barneskule

Nr Sak Oppfølging Ansvar

1 referat frå forrige møte.
Sakene kommer kanskje litt raskt på som gjør det vanskelig å forberede sakene.

2 Generell info frå rektor
Dekor på skoleplassen, skulle vært på plass i påskeferien. Vil bli jobbet med i
løpet av uke 16, uteplassen vil bli spylet fredag

20-25 elever fra Ukraina frå 1-7. trinn, har blitt forespeilet at FBS er en forsterket
skole. Ikke fått beskjed om at det blir bosatt noen i skolekretsen. Usikkerhet hvor
lang tid tiltaket vil vare. Elevene vil være samlet som egen gruppe til
norskopplæring, foreløpig lite som er sikkert. Foreløpige tilbakemeldinger fra
andre skoler er at elvene er motivert til å lære. Det vil komme mer info så raskt
den er klar.

Paviljong på Meieriplassen skal flyttes, FBS vil bli vurdert for plassering. Det er flere
skoler som ønsker denne. Vil argumentere for at elevar frå skulen har vore med på å
dekorere paviljongen og at dei har vore med på å dyrka i kassane.

Enighet om at Mosaikk skal på plass igjen. Det krever innsats, men vil bli jobbet med.
FBS er en skole med elever fra mange land og elever med spesielle behov. Her vil
Mosaikk kunne være et godt tiltak.

Trafikksikkerehet; 1. klasse vil ha et opplegg fra Trygg trafikk
2. klasse har «Venner på vegen»
Sykkeldag; spesielt inn mot 5. klasse, fra høsten. Vil starte med denne klassen og heller
utvide.
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Det er kvart år sykkeldager for storskolen hvor trafikksikkerhet er i fokus i forkant av
turen.

Det hadde vært fint om alle elever hadde fått en påminning om dette på våren. Enighet
om at våren er beste tidspunktet og at dette skal planlegges våren 2023.
Innspel om opplegg som kan brukast:
Sykkeldyktig.no (Feide-pålogging)
Klubben.no har opplegg om trafikksikkerhetsopplæring.
Opplæringskontoret, kan det være mulighet.

Dette bør løftes opp som en KFU sak for å sikre at her tar kommunen en hånd om
struktur.

Skolen ser om de finner en
hensiktsmessig film/opplegg som
kan sikre bevisstgjøring.

3 FAU ber om litt info om generelt vedlikehald på skulen. Rutiner på vernerunde,
når reparerast ting og av kven, nedvask av skulen utvendig, materialer som ikkje
er rydda bort, etc.

Generelt vedlikehold, utføres av vaktmester, noe innleie ved behov. Gammel skole som
krever mye vedlikehold

Rutine på vernerunde; er to årlige runder, det er ukentlig (mandag) kontroll av
uteområdet for å sjekke at alt er i orden.

De siste 8 årene har det vært synfaring i forhold til spesielle tilrettelegginger. Får gode
tilbakemeldinger på at dette fungerer fint. Oppjusteringane kommer også andre elever
til gode. (nye ytterdører med automatikk, lydisolering)

Ytre vedlikehold blir gjort ved behov.

Utvendig vask av skolen, her er det behov for vask, men at det blir gjort i forbindelse
med maling, ønskelig og behov for mer.

Materialer utenfor sløydsalen, blir diskutert med vaktmesteren.

FAU følger opp i sine kanaler.
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Tau i treet; her har tauet blitt tatt ned gjentatte ganger

Usikkerhet om vaktmesteren har nødvendig ressurser til å gjennomføre nødvendig
vedlikehold.
Rektor følger opp behovet i sine rapporter i kommunen.

Rektor følger opp om det har vært
en vurdering om stillingsstørrelsen
for vaktmesteren.

4 Dugnad frå foreldre i år som i fjor? Kva skal vi gjere?
Kan ha vaktmesteren med på en runde for å få hjelp til å identifisere kva som
bør prioriteres for i en dugnad.

Her bør det lages en dugnadsliste.

2. klasse kaller inn til feiing og rydding.

5 Framtiden til Førde BS. Det er sagt at vurdering skal gjerast i 2022. Kven gjer
kva, og kva kan vi foreldre bidra med?

Prosessen skal avsluttes i løpet av 2022. Kommunen har utlyst en konsulent (frist 22.
april) for å gjennomføre vurderingen. FAU har mulighet til å gi uttale i forbindelse med
politisk behandling.

Skolens vurdering er at de ønsker å beholde FBS.

FAU bør følge opp arbeidet.

6  Barnevakten (infomøte for foreldre på kveldstid på skulen)- korleis organiserer
vi dette?

Temakveld barnevakten (nettvett) 2. mai. Elevene får et opplegg på dagtid.
Vi inviterer alle foreldre til aulaen eller gymsalen for å sikre at det blir et bedre
fellesskap. Starter med et felles opplegg og deler opp i hensiktsmessige grupper i
etterkant. Fra 18.30 til 20.30.
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Det må lages en god invitasjon må tilpasses til innholdet i presentasjonen, deles på FB
og samler inn «påmeldinger» fra våre klasser. Enkel servering. Alle tar med en
kaffekanne. Gunvor kjøper mat.
Skolemiljø-gruppen utfordres til å lage tema for diskusjon i grupper. F. eks. Regler for
smartklokker

Skolemiljøgruppa (Iselin) frist
torsdag 21. april

7 Temakvelder som fast post kvart semester? Inn i årshjulet?

Hvert semester bør det være et tema. Årshjulet bør lages tidlig sammen med rektor for
å sikre en god struktur og god planer for hele året. Ansvar for invitasjonen
temakveldene blir lagt inn i årshjulet.  Vårdugnaden bør komme på plass i årshjulet.
Her må FAU sikre en god plan.

8  Info frå gruppene, inkl 17.mai gruppa. 

17-mai gruppa. Har møte med gruppelederne 19. april for å planlegge detaljene. Litt
usikkerhet i forhold til manglende tilbakemeldinger. Gunvor gir gode og raske
tilbakemeldinger. Har gitt informasjon til de ulike gruppene.

Rema på Vie har sendt faktura på kjøp tidligere, sikre at den blir sendt til riktig person.
Bør starte prosessen med bestillingen snarest.

Refundering av kostnader, skjer hos Gunvor.

Skolen har ønsker og behov for et bedre lydanlegg.

Skolemiljø: Har ikke hatt noen store saker på agendaen. Mosaikk har blitt diskutert,
men her har det kommet på planen igjen.
Utstyrsbyttedag? Er det ønskelig, vurderes på nytt til høsten.
Ymse enkeltsaker fortsatt, men fortsatt behov for å følge opp dette. Opplever at skolen
raskere tar tak i saker og følger opp. Informasjonsflyten er mye bedre nå enn hva den
var tidligere. FB-sider gir også et bedre innblikk i hva som skjer. Det har vært en god
utvikling på dette området de siste årene.
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Viktig at FAU også bidrar mot skolen.

Skolevei: Har vært med på oppstartsmøte i Førdepakken om E39. Entreprenørene var
på tilbudssiden for å sikre et godt samarbeid med skoler og andre om myke trafikanter.
Rektorene har fått informasjon.

Utegruppen: Har vært i kontakt med entrepenør og de skal ha rundt 180 000 kroner for
en zip-line. En god plassering er mellom ballbingen og kirkemuren. Vi diskuterte også at
vi ønsker oss en egge-disse ved enden av hinderløypa. Her må vi jobbe for å sikre
finansiering (Gjensidigestiftelsen, sparebankstiftelsen, andre. FAU må også bidra med
noe egenkapital) Vi bør også oppfordre til gaver på vipps ved markeringer (17. mai og
andre). Hadde vært flott å få på plass noe så raskt som mulig.

9 Neste års FAU; kven vil overta leiar- og nestleiar vervene?

Alle oppfordres til å være vurdere om de er aktuelle for oppgaven som leder
eller nestleder/kasserer.

10 Neste møte?

1. juni kl 17:30
11 Eventuelt

Informasjon om sommeraktiviteter - hvem tar ansvar her?

Mattemaraton; her bør alle vurdere om de klarer å være med.

Neste FAU: Øyvind og Gunvor går gjennom årshjul (sammen med May-Helen)

Rektor tar med seg dette til
lærerene.

Øyvind
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