Referat FAU møte 5. oktober kl. 19.15
Tilstede på møtet:
Trinn/
grupper

Faurepresentant

Mail-adresse

Tilstede

1A

Synøve
Kristensen
Ole Jørgen
Dyrset
Roy Eskild
Banken
Kari Voss

synovek@hotmail.com

x

dyrset.bygg@outlook.com

x

roy.eskild.banken@gmail.com

x

Mari Strand
Pedersen
Erik
Sverresen
Dennis
Gubin
Marit Kolby
Zinöcker
Heidi
Dammyr
Synøve
Kristensen
Lise Nettli

marisp79@yahoo.no

x

eriksverresen@gmail.com

x

gubin.dennis@gmail.com

x

Marit.zinoker@gmail.com

x

heidi.dammyr@gmail.com

x

synovek@hotmail.com

x

lisenettli@hotmail.com

x

Susanne
Halvari Dale
Morten
Nymoen
Lora Scpak

Susanne.dale@nesodden.kommune.no

x

morten.nymoen@matmerk.no

x

Lora.shpak@kristiania.no

x

Ole Andre
Sivertsen
Line
Khateeb
Toni
Sundaune
Monica
HatleLarssen

ole@filiokusmedia.no

x

line.khateeb@gmail.com

x

1B
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B

kari.voss.hofset@gmail.com

FAU vara

Tilstede

Ikke
tilstede

x

tonilovi@sundaune.no
mhatlelarssen@gmail.com

Ikke
tilstede

x
x

Tema / beslutning
Sak
Velkommen
og gjennomgang av agenda
9/20-21
10/20-21 Gjennomgang økonomi ved Roy
Gjennomgang av regnskap 2019/2020 – underskudd 40 TNOK
Gjennomgang av budsjett 2020/2021 – underskudd 25 TNOK
FAU har en noe penger i banken, og vi ser for oss at krisetider som nå
kan være et riktig tidspunkt å benytte noe av dette.

Ansvar
Ole

Roy

11/20-21 1.klasse uteområde.

Synnøve

Synnøve orienterer. Vi tar stilling til bidrag til huskestativ.
Det vil bli satt opp ny bod som dugnadsinnsats fra 1.klasseforeldre.
Nytt huskestativ (2 husker) er bestilt.
Vedtak: FAU fullfinansierer nytt huskestativ oppe ved
de nye brakkene.

12/20-21 Fotografering

Lise

Vurdering av tilbud, fotografering 1. klasse v/Lise
Vedtak: FAU velger en lokal fotograf etter innhenting av 3 tilbud.
Valgt fotograf: https://www.limafoto.no/skolefoto/
(Paal Krokan-Mathisen)

13/20-21 Forslag om bidrag til basketballkurver v/Lise

Lise

FAU avventer til vi hører om Nesodden Basket planlegger å
sette opp nye basketkurver på nedre nivå mot
fotballbanen. – Rektor bekrefter befaring fra Nesodden
Basket i løpet av uke 41. Finansiering for basketkurver er
på plass og FAU trenger ikke jobbe videre med dette.

14/20-21 Koordinering refleksens dag (15. oktober)
Representanter fra FAU står fra 7.30 til 8.20 ved følgende steder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bergtunveien – Lise Nettli og Marit
Ved tannlegen –Susanne
Ved undergangen Berger Stadion – Monica og Heidi
Parkeringsplassen ved Berger Stadion - Ole
Viva Napoli – Lora
Utgangen ved Evenstuveien – Anne (4B)
Inngang til Hjertesonen (Kjartan Veldes vei) – Line
Fotgjengerfeltet til Munkestien – Mari
Rundkjøringen ved skolen – Erik

Representantene stiller i refleksvest. Det vil ikke bli delt ut kjeks i år på
grunn av Covid-19.

Trafikkgruppa

15/20-21 Orientering fra KFU-møte

Vi er blitt bedt om å finne ut om det finnes, eller utarbeide et årshjul for
skole-hjem samarbeid.

Monica

Ungdomsmiljøet på Nesodden er et gjentakende tema på KFU-møtene.
Neste møte er 13.oktober kl 19. Heidi deltar på neste møte.

16/20-21 Storforeldermøte
Tema for skoleårets storforeldermøte vil bli utenforskap og inkludering.
Det jobbes med å innhente en foredragsholder.
Det må avklares om møtet avholdes med fysisk møte og/eller digitalt.
Dato for årets møte er ikke satt, men storforeldremøte avholdes i
vårsemesteret.

Dennis og
Lora

Ut ifra smittevernshensyn ble det foreslått at man også ser på
alternativer til arrangement. Det kan være informasjonspakker med
linker til videoer, nettartikler, nettdiskusjoner eller strømmede foredrag
som gjøres tilgjengelig for foresatte.

17/20-21 Trafikksituasjonen ved Berger skole

Ole

FAU har spurt kommunen om å få en oppdatering rundt
trafikksituasjonen rundt Berger skole og hvilke planer/tiltak de ser for
seg i fortsettelsen av at Kjartan Veldes vei stenges i skoletid. Kommunen
ved Helga Trømborg har svart i et notat som er vedlagt i referatet.

18/20-21 Rektors hjørne
Verdensdagen for psykisk helse markeres på Berger skole 9.oktober.
Det er en befaring med basketgruppa torsdag i inneværende uke for
muligheten til å sette opp nye basketkurver.
Det sendes ut en foreldreundersøkelse om 2-3 uker. (skulle vært sendt
ut i våres). FAU representantene bes om å oppfordre sine klasser til å
svare på undersøkelsen.
NRK-Super
Superbussen kommer til Berger Skole mandag 19.oktober
Henvendelser fra foreldre:
1. Henvendelse angående læreres førstehjelpskunnskap/rutiner for å
ringe 113. Svar fra rektor:

Ole Bent

a. Skolen gjennomgår jevnlig/løpende sine rutiner knyttet til
førstehjelpskunnskap/rutiner. Øvelser gjennomføres jevnlig.
b. Førstehjelpskurs er planlagt for ansatte enten på plandagen i
oktober eller i løpet av et tirsdagsmøte i november.
2. Rett før høstferien var det flere barn som opplevde at syklene var
tuklet med. Dette har blitt diskutert i flere klassegrupper i etterkant
av hendelsen. Dette førte til diskusjon blant foreldregruppen om hva
som kan gjøres, og at dette bør formidles til alle barna på skolen at
det kan ha veldig alvorlige konsekvenser. Dette er vel egentlig noe
trafikkgruppa kan jobbe med, men det er vel også greit å spørre
rektor om de vet noe om hvem som gjør dette, om lærere har
snakket om det i sine klasser, og om han har noen ideer til hva som
kan gjøres. Svar fra rektor:
a. Det har vært fokus fra skolens side å rette fokus mot der
hvor syklene står. Syklene parkeres utenfor klasserom og det
er synlig om noen kommer og tukler med syklene, men det
har dessverre ikke forhindret at det har sykler/sparkesykler
har fått løsnet hjul.
b. Infomail er sendt ut fra rektor til alle foreldre.
c. Lærerne har tatt opp problematikken i klassene.
d. Skolen er kjent med at dette også skjer i andre arenaer også
på kveldstid.
e. Foreldre oppfordres til å lære barna opp til å ta en
sikkerhetssjekk av sykkel/sparkesykkel jevnlig.
3. Mattilbudet på SFO i koronaens tid. Det ser ikke ut til at vi vil få en
snarlig slutt på vår nye tilværelse. I mellomtiden står mattilbudet
stille. Blir korona brukt som en lettvint måte å ikke prioritere barnas
kosthold på? Vi får til det vi prioriterer høyest. Det er ikke noe
prinsipielt i veien for å servere mat med smittevern ivaretatt.
a. Skolen har prioritert bemanning av kohortene. Det er
skolekjøkkenet der 2.klasse har klasserom som måtte
benyttes til matlaging og det er arbeidskrevende å vaske ned
mellom bruk av skolekjøkken og SFO.

