Referat fra FAU-møte 13. November 2019

1. Velkommen og åpning
Presentasjon av gamle og nye FAU representanter. Alle trinn var representert.
Tilstede: Rektor og 13 foreldrerepresentanter.
Valg av ny nestleder og sekretær for dette året. Ny økonomiansvarlig for neste år ble også valgt.
Leder: Andreas Woldmer (siste året).
Nestleder: Agnes Synnøve Gjertsen (Blir leder neste år).
Økonomiansvarlig: Tore Førland (siste året).
Økonomiansvarlig neste skoleår: Nils Reidar Hovden.
Sekretær: Kristine Bokneberg Stange

2. Rektor orienterer
Rektor innleder møtet med hvor bra det er at foreldre engasjerer seg i FAU og i skolen. Det er positivt
for ungene og de oppmuntres til skole. Rektor presenterte videre; hvem er Kopervik skole? Skolen er
en «OSS» skole, der alle i personalet, elever og foreldre skal jobbe sammen og føle tilhørighet og ha
samhold. Gjennom de 7 årene på skolen kan mange av familiene på skolen bli rammet av det som
kan skje i livet. Som dødsfall, skilsmisser, sykdom, konflikter, osv. Skolen skal alltid være en trygg og
god plass for alle. Rektor og personalet er tilgjengelig for samtale og spørsmål fra foreldre/foresatte.
Endringer i personalgruppen
Ny inspektør ansatt, Kjersti Solland Staveland. I tillegg til inspektørjobben har hun også ansvar for
tidlig innsats for elever på 1-4 trinn. Det gjennomføres daglig kurs på grupper og ekstra støtte i
klasserom for å få et pedagogisk løft.
Inspektør Janne Widvey går av med pensjon i løpet av året. Det blir en del omorganisering på våren.
På skolens hjemmeside ligger skolens plan for trygt og godt skolemiljø §9a
Aktivitetspliktens 5 deler:

Rektor informere videre at årsbudsjettet til Karmøy kommune har gitt økonomiske utfordringer i
skolesektoren. Kommunen skal redusere 15 pedagogstillinger. Kopervik skole jobber jevnt gjennom
hele året for å utnytte de ressursene og rammene skolen har på en best mulig måte for elevene.

3. Dugnad for foreldre/foresatte
Tidspunkt: innen 17. Mai.
Male vegg ved basketballkurv og skur.
Koste skolegården.
Trengs vedlikehold/reparasjon av fotballblink på vegg (hull).

4. Eventuelt
17. mai arrangeres av 5. trinn. Dette skoleåret har 5.trinn 36 elever. 4. trinn må derfor hjelpe til.
Ønske om belysning av midlertidig vei bak skolen. Rektor sjekker med kommunen.
Rektor skulle sjekke videre med lysforholdet på parkeringsplass. Om mulig å bytte lyspærene til
sterkere lys.
Ønske om at veien/stien fra bussholdeplassen skal utbedres.
Ønske fra foreldre om frukt, FAU sjekker leverandør og priser.
Skolemelk: elever opplever å få utlevert melk som allerede er blitt åpnet og drukket av.
Foreldre ønsker at skolen reduserer bruken av underholdning på storskjerm i lunsjen. Mange elever
blir for opptatt av skjermen at de glemmer å spise maten. Lunsjen kan heller være en fin arena for
sosialt felleskap som igjen kan styrke vennskapet i klassen (blir bedre kjent med hverandre). En sosial
lunsj kan ha god effekt for positiv lek i friminuttene.
Forslag om skolegenser. Sonja sjekker priser. Diskuterer videre på neste møte.
Forslag fra foreldre om å gjennomføre en foreldreundersøkene på bruken av Ipad. FAU har ikke
vedtatt noen avgjørelse.
Ønske om at det ikke øves til Nasjonale prøver på 5. trinn.
Det er observert at flere foreldre kjører helt bort mot hovedinngangen til skolen om morgenen. Dette
skaper trafikkfarlige situasjoner.
FAU oppfordrer elever til å gå eller å sykle til skolen, for å minske trafikkfaren på skolen. FAU ønsker
å gjennomføre en egen Beintøft konkurranse (gå til skolen aksjon) på Kopervik skole. Det blir til
våren.
FAU ønsker at elevene bruker refleks nå når det er mørkt om morgenen. Vi har ingen barn å miste!

Neste FAU-møte: 22. Januar kl 19.30.

Referent: Kristine Bokneberg Stange

