Referat fra FAU-møte 11. Juni 2020

Til stede: Rektor, Nils Reidar 1A, Agnes 1B, Sonja 5B/7B, Monika 3A, Tore 3B, Marianne 6B, Kristine
2A, Kari 6A, Monica 4A, Anne Hilde 4A og Marlyn 7A.

Rektor informerer:
Rektor og administrasjonen er i full gang med planlegging for neste skoleår; bl.a SFO.
Informasjonsbrosjyre blir tilgengelig førstkommende mandag.
Oppfølgingsordningen.
Kopervik skole er 1 av 5 skoler i Karmøy kommune som er trukket ut til oppfølgingsordningen. Det er
en ny modell for kompetanseutvikling i skolen.
Innsatsfasen starter høsten 2020.

Hjertesone
Skolene i Karmøy kommune ønsker å jobbe for at elevene skal bli selvstendige og robuste
mennesker. Elevene våre skal være aktive, og i god fysisk og psykisk form. Noen elever blir kjørt, og
det gjør at det oppstår en del farlige situasjoner rundt skolene. Hjertesone er en prosess der en
forsøker å få flest mulig til å gå og sykle trygt til skolen.
Skoleledelsen, FAU og elevrådet skal etablere en «Hjertesone» rundt Kopervik skole. Foreldre, skole
og elever samarbeider om prosjektet.
«Gå til skolen»- aksjonen Beintøft går fra 31. August til 25. September. Dette gjelder alle elever fra 1.
til 7. trinn. Elever som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport blir registrert.
Konkurransen blir premiert.

Skolen starter kl 08.20 hver dag fra høsten 2020. Elevene slutter 10 min. tidligere alle skoledager
neste skoleår.

Fra høsten 2020 blir det digitale lærebøker.
Skolen skal ha trivsels ledere neste skoleår. FAU dekker halvparten av kostnadene.
Skolen er med i et bibliotekprosjekt. Har fått tilskudd på 80 000 - 90 000kr for å kjøpe inn flere bøker
og gjøre det mer attraktivt.
Fra høsten av når fagfornyelsen trer i kraft. Skal 2. trinn ha 10 timer vanntilvenning i Karmøyhallen.
Disse timene planlegges å gjennomføre på våren 2021.

Saker fra FAU:
FAU planlegger egen Beintøft konkurranse på skolen våren 2021.
FAU sjekker opp å få utbedret sti fra bussholdeplass til skolegården.
Det er blitt bestemt at FAU dekker 300kr pr elev til elever på 7.trinn til avslutningstur.

Neste møte: høsten 2020.

Referent: Kristine Bokneberg Stange

