Referat fra FAU møte 04.02.2020,kl 19.00-20.00.
Tilstede: Veronica Hansen, Annelinn Bjorøy, Hege Davidsen, Einar Olason, Ane Bergstad, Gjertrud
Ekerhovd. Rektor Renathe Fagerbakke og SFO leder Camilla Ølnes.
Informasjon fra skolen:
Vinterferie SFO har mindre enn 10 barn påmeldt. Det blir SFO Ɵlbud på Bjorøy skole i år. Rektor
informerer om at deƩe ikke er et Ɵlbud man kan ta for giƩ blir giƩ på Bjorøy i fremƟden, dersom det
blir under 10 barn. Henger sammen med den økonomiske situasjonen i kommunen.
Skolen er i ferd med å starte innskriving for de nye førsteklassingene.
Søknad om fri ut over en dag må nå skje digitalt. Skjema på hjemmeside. Søknad skal sendes minst
tre uker før. Det er en tendens Ɵl mer digitalisering og samordning i den nye kommunen.
I februar vil det være lærerstudenter på skolen. Det er førsteårsstudenter som vil være i 1. og 7.
klasse.
Elevrådet har saƩ i gang en ryddekampanje i garderobene.
5. klasse på skolen er valgt ut Ɵl å være med på uƩesƟng av nasjonale kartleggingsprøver i maƩe.
Mobbeprogrammet, Zero, som skolen har benyƩet Ɵdligere, er konkurs. Det er for Ɵden ikke
erstaƩet med et annet program. Skolen har siƩ eget opplegg, inspirert av Olweusprogrammet.

Skolens satsningsområder:
Relasjonsproskektet: skolen vil ha fokus på månedens egenskap og styrker. Det vil lages et eget
opplegg som skolen skal følge rundt denne temaƟkken / metoden.
Klassemøter annenhver uke. Det vil bli brukt elementer fra Olweus programmet, fast agenda og
referat fra forrige møte. Vil ha elementer som ligner på Zippys venner.
Zippys venner for 1. og 2. klasse.
Ny læreplan fra 2020. Innebærer endring i undervisning. Vil innebære mindre vekt på fakta, mer
dybdelæring og mer forskningsƟlnærming Ɵl kunnskap. Lærers rolle endres i forhold Ɵl i dag. Mindre
mål, mer begrep og prosessorientert læring.

Plan for å sikre mer stabil vikardekning:
Skolen har en uƞordring med å klare å sikre stabil langƟdsvikariater med lærerutdannete vikarer. Det
er flere forhold som spiller inn, vikariater som starter midt i skoleår, de fleste lærere har allerede
jobb, kabal med lærere som kommer Ɵlbake fra permisjoner, økonomiske rammer som ikke Ɵllater
den fleksibiliteten som hadde vært ideell.
SU møter:
To SU møter Ɵl i år. Innkalling kommer med referat. Veronica er SU representant. Deler referat og
FAU spiller inn saker hun tar med seg Ɵl neste SU møte.

Karneval:
Planlegging under kontroll.

FAU / SkolesamarbeidSamarbeid ved oppstart Ɵl høsten om foreldre elev kveld. Eventuelt arrangere felles LAN party?

NyƩ møte 03.03.2020

Referent Gjertrud Ekerhovd

