Saksliste FAU
Oasen skole Strømme
Dato: 07.01.21
Tid: 19.00-21.00
Sted: på zoom (pga smittevern)
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Saksliste:
Åpning v/Inge. Bra med bønnemøtene på skolen! 1.Tim.1,15
Velkommen til Marianne. Runde med status fra de ulike klassene.
SAK 31 2020-21 Innkalling og saksliste ble godkjent.
SAK 32 2020-21 Orienteringer fra skolens ledelse v/rektor





Mandag 4. januar var det planleggingsdag for ansatte. Da var hovedfokus
videre arbeid med fagfornyelsen blant annet med fordeling av emner og
temaer utover året og årene. Det var også noe fokus på smittevern iom at
8.-10. trinn nå er på rødt nivå. Vi har store nok klasserom til at det er
mulig med en meter mellom elevene, så vi trenger ikke ha
hjemmeundervisning av denne grunn. Vi kutter ut felles storsamling for
8.-10. trinn, i første omgang i uke 1 og 2. Det kan også bli noen
endringer i valgfag iom elevene er blandet fra 8.-10. trinn her.
Ungdomsskolen må også være hver for seg klassevis i friminuttene. Info
om dette gis også på ukeplanene. For barneskolen fortsetter det som før
jul, men med en påminning nå i oppstarten i forhold til hva som må
huskes på.
Vi er nå 125 elever, inkl. en ny gutt på 7. trinn etter nyttår.
Personell: Theodor Fjalseth er nyansatt miljøarbeider og Kristine Igland
Omdal er tilbake fra permisjon. Hun skal jobbe torsdager og fredager og
bl.a. ha mat og helse på 9. trinn. Ole Einar Aas skal ut i pappapermisjon






fra 12. februar. Vi er i innspurten med å ansette vikar for ham fram til
sommeren. Ellers er det de samme ansatte som før jul!
Vi er spente på hvordan vårhalvåret blir, blant annet i forhold til
smitteutvikling i nærområdet og elevsøknader til neste skoleår. Vi har per
nå 5 søkere til neste års 1. trinn, og vil gjerne ha noen flere! Til de andre
trinnene er det noen få søknader foreløpig, men det er fortsatt tidlig.
Vi håper og ber om et godt halvår både i forhold til læring, trivsel og
smittesituasjon!
FAU: Hvordan kan vi hjelpe med verving av 1.klassinger?

SAK 33 2020-21 Orienteringer fra FAU-leder


FUG: Foreldreutvalget for grunnopplæringen
- nettressurs: fug.no
- brosjyre (deles ut på et møte når vi møtes fysisk)

SAK 34 2020-21 Orientering fra arbeidsgruppa om Trygg skolevei


Anette, Merita og Geir Martin utgjør en arbeidsgruppe som skal forberede
et digitalt dialogmøte med AKT sammen med enten Geir eller Snefrid fra
skolens ledelse. Særlig Rona-krysset er krevende for de yngste elevene.
Anette orienterte.

SAK 35 2020-21 Orientering om bønnemøtene på mandager





Info til alle foreldrene på fb/epost om mulighet til å bli med i en
Messenger-gruppe. Der blir det bønn digitalt, samt avklare tidspunkter
som kan passe for fysiske bønnemøter på skolen når retningslinjene
tillater det.
Vi bruker Spond-appen mtp smittesporing
Geir Martin orienterte.

SAK 36 2020-21 Orientering om FAUs økonomi og julegaver




Status for foreldreinnbetaling pr 05.11.20 var kr 4.600,-. Litt uklart hvor
mye som har kommet inn etter det. Merita orienterte.
Ellers en VARM TAKK til Merita som ordnet flotte julegaver til skolens
ansatte!
Evaluering julegaver: hyggelig med personlige julegaver! Innpakkingen av
alle gavene tar litt tid, men en fin oppgave å ordne julegaver.

SAK 37 2020-21 Innkommet spørsmål fra rektor: Behov for klassekonto
Kan du ta opp med FAU i hvilken grad de ulike klassene ønsker en klassekonto?
Denne brukes fortrinnsvis til innsamlede midler til tur på 10. trinn. Årets 9. og
10. trinn er de eneste som har slik konto per nå. I alle fall 8. trinn vil jeg tro har
behov for dette, men kanskje også 7. (og 6.?) trinn. Det er et ønske om at den
forelderen som blir økonomikontakt er det ut 10. trinn fordi det er litt
omstendelig for Roar (økonomiansvarlig) som sitter med dette og skulle endre
alle disse navnene hvert år. Så kan det jo skje ting, som gjør at det må være et
bytte, men i alle fall ikke at alle bytter hvert år. Det trenger ikke være FAUrepresentanten som er økonomikontakt for klassekontoene. Disse kommer i
tillegg til kontoen som FAU disponerer.

Vedtak: Ikke behov pr nå hos noen klasser. 8.trinn gir beskjed dersom det
melder seg et behov. Ved opprettelse av klassekonto, gir foreldrekontaktene info
videre om at oppgaven som økonomikontakt helst varer skoleløpet ut.
SAK 38 2020-21 Foreldremøte vinter/vår 2021




Historikk over tidligere foreldremøter og tematikk:
- Våren 2018: Åpnet foreldremøte med besøk fra Barnevakten.
Tema: «Barn og digitale medier – utfordringer og gleder»
- Våren 2019: Foreldremøtet utgikk
- Våren 2020: Planlagt at Roy Madsen fra Abup skulle komme og snakke
om at «Vanlige barn tåler vanlige utfordringer». Ble utsatt pga korona.
- Våren 2021: Tro & Medier v/Jarle Haugland. Sosiale medier, nettbruk og
skjermfri uke (ble drøftet av FAU 2019/20)
Bør vi ha en ny runde i forhold til tematikk rundt sosiale medier?

Vedtak: Selv om smittesituasjonen er uoversiktlig og det finnes restriksjoner,
ønsker ikke FAU å avlyse. Kan vi tenke en annen kreativ løsning her? Kan man
gjøre noe digitalt?
Tematikk: Kan en kristen fagperson si noe om psykisk helse, gjerne som
ungdommene også kan høre sammen med foreldrene? Andre forslag; «Det
varme blikket». Foreløpig forslag til dato er 18.mars, på Frikstad Bedehus.
Saken følges opp i fb-gruppa.
SAK 39 2020-21 Skolefester vinter/vår 2021
Rektor skriver: Når det gjelder foreldremøte og skolefester, så må vi se det an
litt til. Det som nok er sikkert, er at vi ikke kan gjennomføre skolefester på
samme måte som tidligere, med stappfullt hus. Vi må nok f.eks. ha en fest for
kommende 8. trinn, og en for kommende 1.-2. trinn, men muligens får vi ikke
det heller til før søknadsfrist 1. mars.
Kan vi tenke noe nytt her? F.eks. fester utendørs?
SAK 40 2020-21 Trivsel og inkludering blant elever og foreldre


Hva kan vi som foreldre gjøre sosialt for å skape trivsel og
inkludering?



Vi diskuterte noen utfordringer med vennegrupper på småskoletrinnet. Et
viktig og positivt tiltak, men noe blandet opplevelse/erfaring. Kanskje
behov for å tydeliggjøre enda mer overfor foreldre (og elever) hvorfor
man har vennegrupper?



§1 Vedtekter for FAU v/Oasen skole Strømme
FAU skal fremme fellesinteresser til foreldre, være bindeleddet mellom
foreldre og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.



Les om Trivselsplanen her: https://oasenskole.no/oasen-skolene/ny-trivselsplan/.
FAUs ansvar i forhold til Trivselsplanen. Se bl.a. punkt 5-2 side 9.

Klasse

Oppdatert
fb-gruppe

Vennegruppe

Klassetur/
sosialt treff høst

1.-2.

Ja

Ja

Grilling på Lauvåsen
14/9

3.-4.

Ja

Ja

Tur til Bondegårdsparken 10.okt, utsatt
til 14.nov

5.-6.

Ja

Nei

Mulig golf?

7.

Ja

Glowing golf (bursdag)
for alle jentene og
guttene i klassen, uten
foreldre.

8.

Ja

?

9.

Nei, bruker
mail.

10.

Messenger

Klassetur/
sosialt treff vår

Elevene styrer med
sine ønsker

- Husk å inkludere nye foreldre i fb-gruppe/epost-liste når klassen får nye
elever!
Forslag fra Magne som vi drøftet:

Vi snakket på forrige FAU møte at vi ønsket sosialisering i klassene og at dette med fordel
kunne skje utenforskolen. Jeg sendte en henvendelse til Frikstad bedehus om det var mulig
å låne lokaler hos dem, og det har de stilt seg positive til da jeg er medlem der og stiller som
ansvarlig arrangør.
De lurer på om hvordan og når vi vil gjennomføre dette. Jeg tenker at vi må sette av tid til
dette på neste møte, men også diskutere litt i gruppa her slik at det meste er på plass før
møtet.
Jeg har i utgangspunktet spurt om å låne 2 rom hvor det er sofaer og border og mulighet for
å opprettholde smittevernet. Det er i tillegg et aktivitetsrom i kjelleren som jeg har spurt
om å få låne. Svaret på dette deler jeg med dere straks jeg hører noe. Skal også prøve å få
tatt bilder av rommene slik at dere ser hvordan de ser ut. Jeg tror ikke det er aktivitet i disse
rommene noen dager unntatt mandag kveld og søndag formiddag. Dette håper jeg å få
bekreftet snart.
Jeg har sagt at vi satser på å ha sosialt arrangement med 2 grupper hver gang slik at vi ikke
beslaglegger lokalene for mye. Det er også litt for min del da jeg regner med å måtte være
der hver gang. Vi må lage lister over deltakere slik at vi overholder smittevernreglene.
Håper dette kan være et greit opplegg som kan gjøre skolemiljøet enda bedre.
Det er mulig med fire grupper i løpet av en uke; to grupper tirsdag og to
grupper onsdag. Vi kan sette opp datoer. Dette må klassekontaktene diskutere
seg imellom hva som er aktuelt for deres klasse. Oppdatering skjer videre i fbgruppa.

SAK 41 2020-21 Innkommet sak: Ønske om å starte skoleband etter
skoletid








Skolens ledelse er positive og skolens lokaler kan lånes
Tanken er at en egen foreldregruppe «ansetter» en musikklærer som kan
øve med et band/gi musikktilbud til de elevene som ønsker det, etter
skoletid.
Elever må ta med egne instrumenter. Honorar kr 500,- pr gang til
musikklærer.
Kan vi også inkludere sang? Kan noen foreldre bidra her, enten i forhold
til musikkundervisning eller sangøvelse?
Når en egen forening evt er stiftet, kan man søke om tilskudd til
instrumenter og annet utstyr.
Ranselspost og invitasjon til informasjonsmøte må planlegges
Geir Martin orienterte.

SAK 42 2020-21 Div info:






17.mai: 3.-4. trinn har ansvar. Vanskelig å planlegge noe mtp korona.
Natteravn: Datoer: 12.desember (utgikk pga korona) og 1.mai.
3-5 personer hver gang.
- Kjell gir beskjed om 10.trinn trenger flere foreldre til å stille.
- https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialogog-frivillighet/frivillighet/natteravn/
Deling i fb-gruppene: NB! Ved deling fra FAU sin fb-gruppe må man
kopiere tekst og bilder. Det går ikke an å dele. FAU sin gruppe er en
lukket gruppe.
Referat, vedtekter og årshjul finner dere digitalt på skolens hjemmeside:
FAU OSS - Oasen skole

SAK 43 2020-21 Fastsette dato for FAU-møter fremover


Vedtatt i fb-gruppa i etterkant:
- Mandag 8.feb kl.19-21 (skolestyre 01.03.21, uke 8 er vinterferie)
- Torsdag 22.april kl. 19-21 (skolestyre 03.05.21)
- Mandag 31.mai kl. 18-20 MERK TIDEN! (skolestyre 14.06.21)

SAK 44 2020-21 Orienteringer/innkomne saker fra skolestyret


Skolestyret uttrykker takk og begeistring over ukentlige bønnesamlinger!

SAK 45 2020-21 Eventuelt
Foreldretransport: FAU er svært positive til at skolen kan spørre foreldre om å
være sjåfører ved behov. Skolens ledelse må sjekke om det er behov for
ytterligere tillatelse fra foreldene ved privat transport, samt sjekke forsikring.
Neste møte:
Mandag 8.feb kl. 19-21
Referent:

Ashley og Britt-Ellen

