Referat fra FAU møte 15.11.2017

Tilstede: Leder Håvard (4c) 1a, 1b, 2a, 2b, 4b, 4c, 5b, 6b, 7a
Forfall: 3a,3b,3c,4a,5a,6a,7b,7c


1.Referent Randi (2b). Referat fra forrige møte ble godkjent.

2. Rektor Svein informerer
Skolemiljøet er fremdeles fokusområde. Læringsmiljøtemaet jobber i og utenfor klasserommet med lærerne. De er også i direkte dialog med elvene. 
Resultatene fra elevundersøkelsen kommer i neste uke. 
Strategisk plan for 2018 innebærer bla 
- fokus på tidlig skrive og regne ferdigheter. 
- læringsmiljøet /ingen mobbing
- overgangen bhg/skole skole skal være god 
- de vil ikke satse på så mange nye ting men heller forsterke det de allerede jobber med
Svein oppfordrer FAU til å komme med konkrete tips når det gjelder læring og miljø. 

På vegne av utdanningsetaten har Deloitte kommet med et forslag om en ny ressursfordelingsmodell i grunnskolen. Bygdøy skole kommer dårlig ut og Svein informerer om at de ikke har noe å skjære ned på og at dette har store konsekvenser for skolen. 
Eks Bygdøy skole får 58 232 kr i samlet budsjett pr elev (-3,5 %) til sammenligning med eks Svarttjern skole som får 123 896 kr samlet budsjett (4,8 %) 
Rektorer ved vestkantskolene har gått sammen om å sende inn en felles klage. 
Håvard og Tom følger opp driftsstyret samt skriver en oppsummering til FAU nytt slik at foreldrene informeres. 

3 Aksjonsdag -de brief
Aksjonsdagen ble en kjempesuksess. Gode forberedelser med integrering av tema i undervisningen gjorde at elevene fikk eierskap til prosjektet. Det var en god flyt på selve dagen som resulterte i inntektsrekord på over 100.000,- Med denne inntekten kan det bygges en ny skole og kanskje det er en ide å videreføre samarbeidet med Milgis Trust neste år. Ifølge Morten ble det laget gode rutiner i fjor som det var lette å følge i år. Rutinene i år må overføres til neste års ansvarlige både skriftlig og muntlig. Stor takk til Kristin og Morten for flott innsats. 

4. Sykkeloppgraderingene på Bygdøy- workshop med bymiljøetaten 
Morten hadde ikke anledning til å være med på møtet 8 sep. Det ble ikke skrevet referat fra møtet han har gjentatte ganger forsøkt å få tak i ansvarlig uten hell. 

5. Trafikk 
Det er for komplisert for 1 klasse å ha ansvaret for trafikksikkerheten alene. Det ble foreslått å opprette en egen gruppe i FAU som jobber med dette over flere år for å sikre en kontinuitet i arbeidet. Er det andre man bør involvere for å få hjelp til å jobbe med dette? Det ble også diskutert hva som er FAU sitt ansvarsområde og om det kanskje er "enklere" tiltak vi kan gjøre som eks sette fokus på kjørevaner, oppfordre flere til å gå ol. Vi tar diskusjonene videre på neste møte. 
I sammenheng med refleks dagen så starter Henry og Julie en" gå til skole aksjon" i en uke. Dette blir en konkurranse delt i to; 1-4 trinn og 5-7 trinn. De klassene som har flest som går til skolen blir premiert. FAU setter av en sum til dette. 

6. Økonomi og budsjett 
Håvard og Tom sender ut budsjettet når det er klart. Etter samtale med Svein kom det frem at skolen bla ikke har nok klokkespill og symaskiner til alle elevene. Det ble diskutert at FAU skal fordele penger en gang på høsten og en gang på våren. På denne måten får vi en bedre oversikt på hva som er mest fornuftig å bruke penger på. Håvard følger opp Svein mtp å få en liste på hva skolen trenger av materiale for å gjennomføre undervisningen. Vi går gjennom dette på neste møte. 

7. Tennisbord 
Ifølge Håvard koster et bordtennisbord 20.000,- (se punkt 6). 

8. BAKS 
BAKS ønsker seg fusballspill 2000,- og airhockeyspill 7000,-til «Klubben» (se punkt 6). De arrangerer ulike aktiviteter (disco, matlaging ol) på "Klubben"og håper at dette bidrar til at 4 klasse ønsker å fortsette på BAKS. 

9.FAU nytt 
Ingen rep fra 3 klasse. 
FAU nytt utgis nov/des så dette HASTER! Forslag til tema til FAU nytt: Den økonomiske situasjonen på skolen, vi må engasjere foreldrene (Håvard og Tom skriver et innlegg). Refleksdagen. Gå til skolen aksjon. Oppdatering fra aksjonsdagen. Skolereglene/Sanksjoner ved brudd på skoles regler (ble tatt opp på SMU møte, ligger vedlagt). Bygdøy skolens venner (ta kontakt med Tonje Allern Nordan 90842894). Er det noe nytt som skal med? 

10. Stormøte 
Ingen rep.

11. Skolegenser 
Ingen rep. 

12. SMU 
Ny skolelege med kompetanse om barn og psykisk helse er på plass i februar. Det kom forslag om at hun kan delta på et FAU møte etterhvert. "Skolens ordensregler" og "sanksjoner ved brudd på skolens regler "ble også delt ut (ligger vedlagt). Det ble nevnt at disse kan være et tema for stormøte. 

13 Eventuelt 
Tonje Allern Nordan informerte om Bygdøy skolens venner. Det er en støtteorganisasjon som i samarbeid med skolen vil identifisere og bidra til finansiering av prosjekter og tiltak som kommer skolen og elevene til gode. Vennegruppen har primært rekruttert medlemmer via Facebook, gjennom omtale i FAU nytt, Meningshetsbladet og med stand på Aksjonsdagen i fjor. Andre «venneforeninger» «eier» eks aksjonsdagen eller 17 mai men det har ikke Bygdøyskolens venner og de store summene har uteblitt og det er samlet inn 13.000,- til nå. En oppgradering av scenen i samlingssalen er det prosjektet skolen (og elevrådet) har satt på ønskelisten. Dagens styre har en ambisjon om å fullføre dette prosjektet, før man i samråd med FAU gjør en vurdering av videre fremdrift. Første punkt er at FAU må rekruttere en deltaker (fra FAU), samt et medlem som kan bidra i styringsgruppen. Dette tas opp på neste møte. 


