Referat FAU møte 11.oktober 2021 kl. 19.15
Tilstede på møtet:
Trinn/
grupper

Faurepresentant

Mail-adresse

Tilstede

1A

Morten
Kristensen
Kristin
Sundelius
Pia
Syversen
Heidi
Dammyr
Ole Jørgen
Dyrset
Kristine
Myhren
Nina Croft

mortenmarkvard@hotmail.com

x

Liv Sara
Birkeland
Vegard
Skaug
Erik
Sverresen
Alexei
Bakanov
Marit Kolby

Livsara.birkeland@gmail.com

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

5B
5C
6A
6B
6C
7

krimikkelsen@hotmail.com

FAU vara

Tilstede

Ikke
tilstede

x

piasyvers@gmail.com

x

Heidi.dammyr@gmail.com

x

dyrset.bygg@outlook.com

x

kristine@ferietips.no

x

nina.croft@gmail.com

x
x

vskaug@gmail.com

x

eriksverresen@gmail.com

x

ab@anyri.com

x

Marit.zinocker@gmail.com

x

Monica
HatleLarssen
Anne
Selsjord
Espen Seim
Parmann
Susanne
Dale
Morten
Nymoen
Lora Scpak

mhatlelarssen@gmail.com

x

Ole Haavard
Haug-Larsen

anne.selsjord@gmail.com
espen@ressurs.no

Ikke
tilstede

x
x

susada@online.no

x

morten.nymoen@matmerk.no

x

Lora.shpak@kristiania.no

x

ole.haavard.haug.larsen@tietoevry.com

x

I tillegg møtte rektor.

Sak
7/21-22

Tema / beslutning

Ansvar

Velkommen og registrering av deltakere

Monica

8/21-22

Fordele FAU på arbeidsgrupper

Monica

FAU-leder; Monica Hatle-Larssen (5A)
Nestleder; Pia (1C)
Økonomiansvarlig; Vegard (3C)
Informasjonsgruppa (herunder nettside); Heidi (2A), Ole Haavard (7),
Morten (6B)
Trafikkgruppa (herunder refleksens dag); Erik (4A), Alexei (4B), Kristin
(1B), Anne (5B)
Fest-gruppa; Espen (5C), Marit (4C), Morten (1A), Nina (3A)
Miljø og trivsel (storforeldremøte); Lora (6C), Kristine (2C)

9/21-22

Planlegge refleksens dag og gå-til-skolen-aksjon torsdag 21.oktober

Erik

Representanter fra FAU (og vara) står fra 7.30 til 8.20 ved følgende
steder:
1. Bergtunveien – Vegard og Espen
2. Ved tannlegen – Alexei
3. Ved undergangen Berger Stadion – Heidi og Monica
4. Parkeringsplassen ved Berger Stadion – Morten Kristensen
5. Viva Napoli – Erik
6. Utgangen ved Evenstuveien – Anne
7. Inngang til Hjertesonen (Kjartan Veldes vei) – Morten Nymoen
8. Fotgjengerfeltet til Munkestien –Pia
9. Rundkjøringen ved skolen – Ole Haavard
Representantene stiller i refleksvest.
Trafikkgruppa v/Erik sjekker opp om vi kan dele ut klementiner.
Alexei sjekker opp om skolen kan få sponset reflekser. Hvis ikke, så
bestiller skolen reflekser som FAU betaler. (pt er det 408 elever på
skolen).

10/21-22 Orientering fra møte i kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Monica orienterte kort etter siste KFU møte.
Sommerskolen var en suksess. Den traff veldig mange på mellomtrinnet.
Det var igjen noe midler fra sommeren, så det ble derfor arrangert tre
dagers arrangement for ungdomsskoleelever i høst-ferien.
Nasjonale prøver: er nå gjennomført. Det er fokus på mestring.
Skoleundersøkelsen: kommer etter jul.
Ungdataundersøkelsen: kommer i februar.
Kommune revisjon på oppvekst. Skal behandles politisk før jul.

Monica

11/21-22 Orientere om kommende møte med Tennisklubben
Tennisklubben stiller på november møte for FAU (1.november).
November møtet startet kl 19.

12/21-22 Rektors hjørne

Ole Bent

- Hjernelæring 1.-4. trinn: startet på Berger skole for to og et halvt år
siden. Lærerne er i stadig dialog med hjernelæring for å både gi og få
tilbakemelding. Aktørene bak hjernelæring ønsker å komme på FAU
møte og informere om deres arbeid.
- SFO og påmeldinger: Antall barn som har fulltidsplass på SFO har blitt
mindre etter pandemien. Mange har for bare plass til halv fire. Dersom
det er få barn på hver base (mindre enn 15 barn), kan det skje at flere
baser vil bli slått sammen etter halv fire. Skolen får tildelt midler basert
på telling som skjer på høsten. Dersom mange barn øker plassen sin
utover høsten og vinteren så er det ikke sikkert at skolen vil få mer
midler.
-Svømming: Skolen har fått flere timer basseng etter forrige FAU-møte,
så de som tidligere har gått glipp av svømmetilbud på grunn av
pandemien (6C) vil nå få svømmeopplæring (10 ganger).

12/21-22 Eventuelt
Skolen bestiller fotograf til å ta klassebilde av førsteklasse, der FAU
betaler for klassebilde til alle elevene i første klasse.

Monica

