Referat FAU møte 1. mars 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

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

ole.dyrset@outlook.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

line.khateeb@gmail.com

Tilstede

Ikke
tilstede

x

tonilovi@sundaune.no

x

mhatlelarssen@gmail.com

x

Tema / beslutning

FAU vara

x

roy.eskild.banken@gmail.com

48/20-21 Velkommen og registrering av deltakere

Ikke
tilstede

Ansvar
Ole

49/20-21 FAU oppretter en arbeidsgruppe for å lage et høringssvar til kommunens
alternativer til ny ungdomsskole.

Ole

FAU leder har sendt ut informasjon til alle foresatte på Berger skole.
Skolen må sette sammen en arbeidsgruppe som sender svar ift
høringsgruppen. Arbeidsgruppa koorineres av FAUs Lise Nettli og Heidi
Dammyr. I tillegg har Randi Aalgaard og Severin Zinöcker tilbudt seg å
bidra som eksterne bidragsytere.
I utgangspunktet har det ikke kommet mange innspill fra foresatte
utenfor FAU. Dersom andre har innspill rådes de til å komme med disse
snarest, da høringssvaret må sendes innen 17 . mars.
Informasjonsgruppa koordinerer tilsvaret.
50/20-21 Oppsummering av isskrapeaksjonen

Ole

Det ble observert en nedadgående bruk av veien ifm isskrapeaksjonen.
FAU vurderer en ny aksjon etter påske der elevene f.eks kan telle hvor
mange biler som kjører inn og gjøre en statistikk oppgave av bruk av
veien.

51/20-21 Storforeldermøte - status
Gruppa venter tilbakemelding fra kommunalsjefen i løpet av denne
uken. Storforeldremøte for hele kommunen med foredrag av Marco
Elsafadi planlegges å avholdes 18.mars.
Informasjon vil bli gitt videre så snart det er endelig avklart med
kommunen.
Storforeldremøtet avholdes digitalt.
52/20-21 Rektors hjørne:
• Berger skole skal etter planen dele nåværende 1. klasse i tre klasser

fra høsten. FAU ønsker å høre rektors vurderinger/begrunnelse
rundt dette.
o Førsteklasseforeldrene får informasjon om dette direkte fra
skolen/rektor.
o Dette vil være et tema i vårens utviklingssamtaler for første
klasse.
o Bemanning er etter pedagognormen som er en til femten.

• FAU har fått en henvendelse vedr. hvordan skolen dokumenterer

gjennomført undervisning og ev. fravik. Det viser seg at flere lurer
på dette Vi ønsker at rektor informerer nærmere.

Lora/
Dennis

o

Vedlagt finner dere rektors korte presentasjon som viser
en oversikt over opplæringsloven, overordnet del,
læreplanene og fag- og timefordelingen)
o På Berger skole og i Nesoddskolen følger man kommunal
fag- og timefordeling. Det er skoleeier/kommunen som er
ansvarlig for denne. På starten av skoleåret lages det en
trinnvis ukeplan som fordeler fagene i løpet av uken. I løpet
av året vil fagene og antall timer i noe grad bolklegges,
temalegges/tverrfaglighet eller brukes inn i metodikker som
stasjonsundervisning eller uteskole. Dette for å skape en
faglig helhet for elevene og for å jobbe med det nye
kompetansebegrepet.
o Det er ikke krav til å føre avvik fra fag- og timefordelingen,
men det legges krav til at kompetansemålene i fagene skal
jobbes med og nås.
o Under nedstengingen ville antagelig måloppnåelsen vært
høyere i en normalsituasjon, men det er ingenting man kan
si med sikkerhet på nåværende tidspunkt.
o Regjeringen har stilt midler til rådighet til kommunene som
skal dekke sommerskole. Disse midlene ble presentert i
vinterferien og kommunen har startet planlegging av et
sommerskoletilbud. Sommerskolen vil antakelig
gjennomføres med 5 dager undervisning etter at
sommerferien har begynt. Det er ikke bestemt om det er
alle eller kun enkelte klassetrinn som vil få dette tilbudet.
Dette vil kommunen og enkeltskolene komme tilbake med
mer info om.
• Bemanning SFO - Marit og Ole D orienterer om problemstilling og
rektor svarer.
o FAU har tatt opp dette fordi vi er bekymret og ønsker at
rektor tar denne bekymringen videre.
o Det har kommet flere henvendelser fra flere klassetrinn om
at planlagte aktiviteter (turer) på SFO i stor grad avlyses.
o Grunnbemanningen på SFO er lav og har vært det i flere år.
Fra nyttår ble grunnbemanningen økt med 1,1 årsverk. (nå
er det 9 årsverk).
o SFO er nå i koronatiden gjennomført kohortvis, som
medfører at skolen i stedet for å bemanne 4 baser må
bemanne 11 kohorter.
o I denne perioden er skolen også svært utsatt ift at reglene
for at ansatte må være hjemme ved den minste sykdom
som medfører mer fravær enn i en normalsituasjon. Dette
er en krevende situasjon for SFO og for de ansatte.
• Evt
o Foreldremøte: Kommunalsjefen har leid inn Marco El Safadi
til et storforeldremøte for hele kommunen 18.mars, jf også
sak 51/20-21.
o Retningslinjer for å samle et visst antall mennesker: det
varierer hva som er lov. Hvis det er lov å samle inntil 50
personer så ønsker skolen å gjennomføre foreldremøte
mellom vinterferien og påskeferien. Hvis det ikke er mulig,
så utsettes foreldremøtet til etter påske og evt
gjennomføres digitalt hvis ikke fysisk gjennomføring lar seg
gjøre.

