Referat fra FAU møte 05.11.19
Tilstede: Annelinn Bjorøy, Camilla Lie Bjorøy, Veronica Hansen, Marianne Lønne- Nilsen, Marius Tuv,
Henric Colvin, Mar n Ullebust, Einar Olason, Elisabeth Nilssen Wågenes, Ane Bergstad, Gjertrud
Ekerhovd, Renate Fagerbakke (rektor).
Forfall: Hege Davidsen, Arne Eikenes.
Sak 1:
Skolens ru ner ved bekymring for fagvansker: Orientering fra rektor. Det blir gjort en vurdering av
hvorvidt vanskene som fremkommer synes å skyldes modning eller vansker. Dersom man mistenker
vansker drø es de e i skolens spespedteam. I de e teamet si er spespedkoordinator, leselærer,
avdelingsleder og rektor. De e teamet har vanligvis ha med kontakt fra PPT en gang i måneden. På
grunn av PPT sin situasjon med underbemanning for den er de e i praksis en gang i måneden. PPT
ønsker i minst mulig grad å ha henvist barn under 4. klasse. Foreldre har selvstendig re l å henvise
l PPT selv. Skolen er i stor grad nødt l å kartlegge sine egne elever, og det har i siste den bli
sikret at noen av personalet på skolen har opplæring og ser fisering i de mest sentrale
kartleggingsvektøyene som skolen har l rådighet for å avdekke lese og skrivevansker. Skolen ldeles
ekstramidler l spesped ltak i forhold l prosentvis antall elever på skolen. På Bjorøy skole betyr det
at det er 24 mer spesped mer i måneden som skal fordeles på alle elever som trenger det. Det
meste av den spesialpedagogiske undervisningen foregår derfor i grupper. På høyere trinn synes det
le ere å få gi spesped ltak i klassen, da barna i den alderen er mer selvbevisst, og ønsker ikke å
skille seg ut. Skolen kan søke skolesjefen om ekstraordinære midler dersom man har store
u ordringer. Bjorøy skole har søkt og få slike midler i år. Dersom barna trenger en utredning hos
BUP, må foreldrene gå gjennom fastlege for henvisning. Skolen vil bidra med følgeskriv som beskriver
vanskene det søkes utredning for. Det er leselærer i første og andre klasse, fire mer i uken.
FAU mener at det kan være mer å gå på i forhold l dem som blir vurdert som umodne. Det er anslå
at så mange som 20 % av elever kan streve med lesing og skriving i så stor grad at det fører l
følgevansker, og at de suksessivt sakker akterut i å holde tri med læremål. Forskning på for
eksempel frafall i videregående skole peker blant annet på denne sammenhengen. FAU mener også
at det er bra at skolen selv rigger seg for å kartlegge og gi lpasset undervisning l alle elever med
fagvansker. Rektor tar opp at de e er en u ordring da Bjorøy skole er en rela vt liten skole.
Sak 2:
Skolens ru ner med å fange opp og håndtere mistanke om krenkelser og mobbing. Skolen er regulert
av opplæringslovens paragraf 9a. Den sier at rektor all d skal varsles dersom det kommer frem at det
er mistanke om mobbing eller krenkelser blant elevene. Rektor har plikt l å iverkse e en
ak vitetsplan for gjeldene elev, med ltak og evaluering av disse l barnet har det bra. Bjorøy skole
vil i frem den bli tydeligere på kommunikasjon med foreldre omkring de e temaet. En vil i større
grad undersøke med foreldre som tar kontakt om de lu er bekymring eller melder sak.
Når det gjelder skolens forebyggende ltak nevner rektor at det er tema på klassemøter, det lages
sosiogram i klassen (har alle elever en å være med, står på vennelisten l noen), fadderordning, TL
(ikke i gang enda, materiell på Liljevatnet i or, i ferd med å skaﬀe ny slik at oppstart kommer
snart), holdningskampanjer, fellessamlinger hver måned, mange voksne ute i friminu ene.
Skolens systema ske programmer for å fremme sosialkompetanse. Første og andre klasse har Zippys
venner, helsesykepleier deltar i disse mene. Tredje og erde klasse har en utvidet variant av Zippys
venner. Øvrige trinn bruker psykologisk førstehjelp. Relasjonspedagogikken brukes delvis, men det er

ikke full satsing på de e pr nå. Kommende planleggingsdag er viet temaet kommunens
klasseledelsesprogram TSK (tydeleg, stø ande klasseleiing). For to skoleår siden ble det gjennomført
en omfa ende klassetrivselsundersøkelse på alle trinn. Spørsmål fra FAU om det vil bli gjort i år?
FAU e erspør DUÅ satsing i skolen. Barnehagebarna og foreldrene er godt kjent med denne
metodikken og terminolgien. Mange barn sier at det ikke gjelder lenger på skolen, da det ikke er DUÅ
lenger. De e er en sentral kommunal beslutning, ikke l å avgjøre på enkelte skole. Det ble også
e erspurt om det er mulig for skolen å få lgang på aggresjonsmestringsprogrammet ART. Rektor
skal i første omgang undersøke om det er et lbud som er lpasset barneskole. Problems lling rundt
utestenging av enkeltbarn ble ta opp av FAU. Kan foreldre i en klasse der de e skjer involveres for å
avhjelpe problemet? FAU kan arrangere foreldrekvelder med foreldres mulighet l å ha en prososial
rolle l å bedre klassemiljøet kan være et mulig tema. Sak for neste FAU møte.

Sak 3:
Julefrokost. Det har dligere vært tradisjon at alle klassetrinn samles l felles frokost en morgen i
desember, en og en klasse av gangen. Rektor ber i år om at de e utgår, da skolen ønsker å invitere l
en åpen dag for både elever, foreldre og alle som ønsker fra Bjorøy og Tyssøy. Dag og dspunkt vil
komme. FAU gir lslutning l at åpning av skole ersta er julefrokosten i år.
Sak 4:
Økonomi: Budsje . Einar har sa opp budsje på mal av orårets. Postene som dligere var lskudd
l leirskole og skidag, skøytedag dekkes nå av skole, og utgår derfor fra FAU si budsje .
Mellomtrinnet har juniorklubb som får stø e av FAU. E er at gra sprinsippet ble innført er det ikke
lov å samle inn penger l klassekasse. FAU vil bidra med 50 kr pr elev pr år for elever i første l erde
klasse. Disse pengene disponeres av klassekontaktene.
Sak 5:
Lavvoprosjektet: FAU har ikke få mer informasjon om status.
Sak 6:
Skoleskyss. Alle elever på Bjorøy skole har få innvilget vinterskyss. Det vil si perioden e er
høs erien l vinterferien. Det har kommet innspill fra foreldre om at veien ikke er spesielt tryggere i
perioden utenom vinterkjøringen. Foreldrekontakter skal legge ut spørsmål om innspill l skriv l
kommunen om å utvide skoleskyssordning l å gjelde hele året. Vi behandler innkomne forslag neste
møte.
Neste møte 03.12.19,kl 19- 20.30

Referent
Gjertrud Ekerhovd, 11.11.19.

