Referat

FAU-MØTE 23.08.21

TILSTEDE:

Kjersti Dahl (rektor)
Linda Jacobsen (ass. rektor)
Christine Akselsen/Camilla Cooper (2. trinn)
Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug (3. trinn)
Marte Evensen (4. trinn)
Marius Jøntvedt (5. trinn)
Marius Franck/Sigurd Falkenberg Mikkelsen (6. trinn)
Lars Syse Christiansen (7A)
Anita Senstad Wathne/Yazmine Oustad (7B)
Espen Dalby (A-gruppa)

GODKJENNING

Innkalling, agenda og referat godkjent

SKOLEN
INFORMERER:

Grønt nivå:
Skolens ansatte er veldig positive til å starte på grønt nivå. Nedre Bekkelaget er eneste skole i bydelen som
ikke har hatt smitte etter oppstart. Det er økende smitte i bydelen blant 10–19 åringer. Vil ikke være snakk om
stenging av skoler ved utbrudd, men testing er på trappene. Bydelsoverlegen bestemmer eventuelle tiltak.
Kan bli endringer i trafikklysmodellen.
Ventilasjon/varme, oppussing:
Hadde total gjennomgang med 81 feil funnet. Reparasjon skulle startet og gjennomført ila. ferien, men er
forsinket grunnet deler ble glemt bestilt. Skolen står uten ventilasjon som fungerer de første fire uker etter
oppstart. Det arbeides for en midlertidig løsning da situasjonen ikke er holdbar som den er nå.
Det er gjort mange bygningsmessige forbedringer ila. sommeren. Ikke noe info vedr. ny innkjøring som skulle
vært på plass ila. sommeren.
Samisk undervisning:
Oppstart 23. august. Midlertidig lavvo er satt opp ved stallen, usikkert på om denne kan bli stående ettermiddager/helger grunnet fare for hærverk.
Planleggingsuke:
Fin planleggingsuke før skolestart for skolens ansatte med livredningskurs/prøve for 40 av 50 ansatte. Dette
muliggjør at barna kan tas med i vannet fremover, under strenge regler/rutiner.
Alarmsystem:
Skolen trenger nytt alarmsystem. Systemet slo seg vrang og måtte slås av. Det resulterte i innbrudd og
hærverk med brannslukkingsapparat. Ingenting stjålet.

SKOLENS DAG:

Onsdag 22. sept. vil det arrangeres en alternativ skolens dag med åpne klasserom for fremvisning av ulike
prosjekter, og fellessamling ute med innslag fra alle trinn. FAU vil selge mat og inntekten vil gå til noe elevene
ønsker utbedret ved skolen. 7-trinn arrangerer gratis leker for elevene, og FAU vil derfor sponse tusenfryd-tur
for 7-trinn til våren. FAU sjekker mulighetene for forhåndsbestilling/betaling for mat. Link sendes evt. ut via
skolemelding. Det vil fortsatt selges pølser osv. i bod, men kun betaling med vipps. Lotteri vil arrangeres, og
premier skaffes av klassekontaktene. Skolens dag arrangeres ved hjelp av FAU og klassekontakter, og det
fordres at alle med disse vervene stiller opp på selve dagen og hjelper til.
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TRAFIKK:

Vegvesenet har, etter en høring med innspill fra FAU/skolen, kommet med en strakstiltakpakke med 10 punkter
som gjelder skoleveien fra Ulvøybrua til skolen. Et tiltak som skal utføres snarlig er bom ved Skrenten slik at
det blir ren gangvei forbi skolen (mellom skolen og parkeringsplassen) og man unngår syklister i full fart der
elevene krysser mellom drop-off/parkering og skolen. FAU har flere bekymrings-punkter, og er i stadig dialog
med Vegvesenet. Skolen og FAU vil søke om «hjertesone» rundt skolen ila. året (se www.tryggtrafikk.no/skole/
hjertesone). FAU vil gjennomføre skoleårets første trafikkaksjon 30. og 31. august, for å minne foreldre på
aktsomhet rundt skolen.

FORELDREMØTER:

FAU vil samordne informasjon og lage en huskeliste for å informere foreldre om FAU på høstens foreldremøter.
Spesielt viktig på 1. trinn.

EVENTUELT:

Det har kommet inn spørsmål rundt innsamling av smartklokker og mobiltelefoner på starten av skoledagen.
Klokkene legges i sekken ved overgang til AKS, og enkelte barn glemmer å ta på klokkene igjen når de drar
fra AKS. Skolen har flere grunner for innsamling, og personvern er en av av de. FAU diskuterte saken og støtter
skolens nåværende policy. Skolen og AKS vil se om de kan finne en løsning som vil hjelpe barna å huske å ta
på seg klokkene når de drar fra AKS.
NESTE MØTE: MANDAG 20. SEPTEMBER KL. 18:00-20:00

Referent: Yazmine
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