Referat FAU møte 1. februar 2021 kl. 19.15
Tilstede på møtet som ble avholdt via teams:
Trinn/
grupper

Faurepresentant

Mail-adresse

Tilstede

1A

Synøve
Kristensen
Ole Jørgen
Dyrset
Roy Eskild
Banken
Kari Voss
Hofset
Mari Strand
Pedersen
Erik
Sverresen
Dennis
Gubin
Marit Kolby
Zinöcker
Heidi
Dammyr
Synøve
Kristensen
Lise Nettli

synovek@hotmail.com

x

ole.dyrset@outlook.com

x

roy.eskild.banken@gmail.com

x

kari.voss.hofset@gmail.com

x

marisp79@yahoo.no

x

eriksverresen@gmail.com

x

gubin.dennis@gmail.com

x

marit.zinocker@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

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

Sak

line.khateeb@gmail.com

Ikke
tilstede

FAU vara

Tilstede

Ikke
tilstede

x

tonilovi@sundaune.no

x

mhatlelarssen@gmail.com

x

Tema / beslutning

Ansvar

39/20-21 Velkommen og registrering av deltakere

Ole

40/20-21 Isskrapeaksjon ruller i gang på tirsdag - status

Ole

6A tar første økt i morgen tirsdag for å minne de som kjører inn forbi
forbudsskiltet at det ikke er lov med mindre man har fått
spesialtillatelse. De som kjører inn i hjertesonen får en is skrape utdelt av
elevene som er med på aksjonen, samt et informasjonsskriv.
Amta kommer og lager en sak om at aksjonen er på vegne av elever,
foresatte og ansatte ved Berger skole for å trygge hjertesonen rundt
skolen.
Det blir flere påfølgende aksjoner i tiden fremover.

41/20-21 Parkeringsplassen ved Berger
FAU leder har blitt kontaktet av flere foreldre angående
parkeringssituasjonen på Berger stadion. Parkeringssituasjonen er tatt
opp i SU. Saken blir tatt opp videre politisk ved leder av oppvekstutvalget
(Martin Apenes).
Foreldre oppfordres også til å melde utfordringer med
parkeringssituasjonen til kommunen.

42/20-21 Referat fra siste KFU-møte
Møte avholdt for en måned siden.
Skolestruktur:
en informasjonskonferanse 18.februar som strømmes og er åpen for
alle. Høringsfrist er 12.mars. Skolestruktur skal avgjøres på
kommunestyre i april.
Ungdom, rus og utenforskap:
KFU ønsker å leie inn Marco el Safadi på et nytt møte i 2021.
Tangenåsen ungdomsskole:
Har søkt om ungdomsmillionen og fått denne.
Se vedlagt KFU-referat. KFU ønsker innspill på hva ungdomsmillionen
kan brukes til.
43/20-21 Status festgruppa/17. maikomite
Oppstartsmøte er avholdt med tre av seks klassekontakter i 4.klasse.
Planleggingen er dermed påbegynt med flere forskjellige scenarier for
17.mai.

Festgruppa

FAU stiller seg positive til å bidra med eventuelt bidrag til gavekort som
trekkes slik som i fjor dersom det er behov for det.

44/20-21 Status storforeldremøte
Vi jobber med å komme i direkte kontakt med vedkommende i
kommunen som skal bidra i storforeldremøte for å planlegge når et
storforeldremøte kan avholdes i mars/april.

Dennis og
Lora

45/20-21 Fotografering – portrettbilder og klassebilder
Flere foreldre etterspør at det tas portrettbilder og klassebilder hvert år.
FAU synes ikke det er FAU sitt område å sørge for årlige bilder av
klassene. Dersom det er noen klassekontakter som ønsker å sørge for
fotografering, så står de selvfølgelig fritt til det.

46/20-21 Rektors hjørne
Rektor ønsker å høre på status på isskrapeaksjonen, jf sak 40.
Covid-19: endring fra gult til rødt nivå skjedde veldig raskt. Skolen har
tatt samfunnsrollen med å få barna på skolen og prioritert dette sterkt.
- Se tilbakemelding fra foreldre under eventuelt under sak 47.

47/20-21 Eventuelt
Tilbakemelding etter rødt nivå;
-

-

Barn av foreldre med samfunnskritisk jobb (2.klasse) har erfart
at barna ikke slipper inn på SFO når de kommer tidlig på
morgenen. Foreldre har meldt tilbake og fått beskjed om at det
er ok, men det samme har skjedd flere morgener etter dette.
Saken følges opp med SFO-leder.
Foreldre av barn i ny kohort: har fått beskjed om at barn skal kun
leke med barn i sin egen kohort slik at det ikke (evt) skal oppstå
smitte på kryss og tvers.

Marit

