Referat fra digitalt FAU-møte, torsdag 28. januar 2021

Velkommen og åpning
Kort presentasjon av gamle og nye FAU representanter.

Tilstede:
-

Rektor

-

1. trinn: Susanne (1b)

-

2. trinn: Nils Reidar (2a), Agnes (2b)

-

3. trinn: Karina (3b)

-

4. trinn: Monika (4a) Tore (4b)

-

5. trinn: Anne Hilde (5a), Inger Karin (5b)

-

6. trinn: Siri Merete (6a)

-

7. trinn: Marianne (7b), Kristine (7b)

Leder: Agnes Synnøve Gjertsen (siste året).
Nestleder: Velges omgående.
Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden (siste året)
Referent: Susanne Ø. Hansen.

1. Infosaker v/rektor
Oppfølgingsordningen

Etter resultater av risikopoeng hos oppfølgingsordningen vil Kopervik Skole sette inn tiltak
for å bedre skolemiljøet fra høsten 2021. Det er mobbing som utgjør poengscoren.
(Resultatene kan leses om på skoleportalen.no). For å få redusert mobbingen vil det tiltre
veiledere/forelese som kan gi kunnskap om og hjelpe med trivselen, adferden og
motivasjonen hos elevene. Rektor informerer om at PALS-systemet også skal oppfriskes.

Dette vil være i fokus 2 år frem i tid. Rektor presiserer at «bedre trivsel vil føre til bedre
læring». Rektor forteller videre at elevrådet også vil ha slutt på mobbing og plaging av
medelever. FAU oppfordrer skolen til å begynne enkle tiltak klassevis allerede nå. Ha enkle
aktiviteter som «hemmelig venn» o.l. FAU vil også råde foresatte om å ha en samtale med
sine barn hjemme angående mobbing på skolen.

Rektor minner også om viktigheten om å komme presis til timene hver dag og at vaktinstruks
ligger på skolens nettside.

Tilbakemeldinger endret tidspunkt skoleskyss
Rektor har ingen oppdateringer å melde vedrørende endring av tidspunkt fra skoleskyss.

Trafikksikkerhet rundt skolen
Vi minner om at elever som blir kjørt til og fra Ytreland, Sund og Skår kan bli sluppet
av/hentet ved Bygnes vitenbarnehage eller på parkeringsplass ved Bygg Max og Comfort på
Bygnes. Vi anbefaler elever som blir kjørt fra andre steder om å slippe dem av på gode
områder før skoleplassen. Ved levering på skoleområde er det viktig å huske på at det ikke er
lov å kjøre inn mot hovedinngangen til ledelsen. Det er heller ikke lov å parkere langs
fortauet. Bruk heller området ved busslomme. Rektor forteller at «den beste droppsonen er
hjemme» og oppfordrer alle elever som har mulighet til det, å gå eller å sykle til skolen.
Rektor sier også at kjøring av elever har økt etter det har vært en del sykkeltyverier på skolen
og etter mannen som prøvde å lokke med seg barn for å lete etter hunden sin. Vi minner om at
de som sykler til skolen må huske å låse syklene sine. Det er også en mulighet for at
sykkelparkeringen kan flyttes som et mulig tiltak for å få slutt på sykkeltyveri.
Rektor forteller videre at han skal ha et møte med Eide Skole angående sykkelløype med
øvelser. Et sykkelprosjekt av Gunn Rita Dale.

Bussvakt

Det har blitt spurt om det er mulighet for at elever fra 7. trinn kan stå som trafikkvakter om
morgenen. Dette er noe som aldri har blitt praktisert tidligere på Kopervik Skole. Rektor er litt
i tankeboksen angående dette da en må ta hensyn til eventuelle farer som kan oppstå for
elevene i morgentrafikken. Rektor sjekker risiko angående fare rundt dette.

SFO

Rutinene på SFO begynner å gå mer mot «normal» drift igjen. Elevene som kommer fra kl.
7:00 om morgenen får lov og være inne å leke i sine faste kohorter. Etterpå blir elevene sendt
ut en liten stund før skolestart 08:20.

60 minutters økter

Skolesjefen i Karmøy kommune har vedtatt at det vil bli 60 minutters økter i skolen fra
skoleåret 2022-2023. Kopervik Skole har sammen med Stokkastrand Skole fått tilbudet om å
være såkalte «pilotskoler» og kan få muligheten til å innføre dette allerede fra høsten 2021.
Dette stiller FAU seg positiv til da vi kan være i forkant på noe som kommer til å skje snart
uansett. Fordelen med 60 minutters økter vil bli at lærere får bedre tid til undervisningen i
hvert fag, og får bedre tid til å utføre både teori og praktiske oppgaver i en og samme time.

2. Reflekskampanje premiering:

Rektor ber om tid ut uken til å trekke ut vinner. FAU foreslår Rush Trampoline Park som
premie til klassen som vinner.

3. Saker fra FAU:
Tiltak/aktiviteter FAU foreslår for å nå skolens felles mål; bedre klasse- og skolemiljø:

FAU oppfordrer klassekontaktene til å gjøre noe sosialt klassevis/kohortvis i den grad det lar
seg gjøre under corona-situasjonen. Mange barn har lenge gått glipp av å delta på
fritidsaktiviteter og er mye alene uten sosial omgang med andre jevnaldre barn utenom
skoletiden. Det finnes enkle aktiviteter som «trebonius», aking, stå på skøyter, kveldsmat på
speiderplassen i Liarlund som kan gjøres. FAU foreslår da at barna kun har en foresatt med
seg med tanke på eventuell smittespredning. Vårt beste tips er å benytte været i den grad det
lar seg gjøre. Vi minner også om at Skattekammeret låner ut gratis vinterutstyr.

FAU ønsker også å gjennomføre lesebingo og valentinerdans i skoletiden.

Sosial aktivitet i regi av FAU

FAU ønsker å stå for på en aktivitet som kan øke trivselen på skolen for elevene på skolen.
Det kan være å dra til Lindøy for grilling og kanopadling, dra ned til Skattekammeret
klassevis/kohortvis for lunsj og biljardspilling eller kanopadling i Fotvatnet. FAU tar dette
videre for videre planlegging.

17. mai

Organiseringen vedrørende 17. mai vil planlegges ved neste møte. FAU foreslår til skolen om
å lage 17. Mai verksted hvor man kan lage 17. Mai pynt som kan selges før 17. Mai.

Prosjekt «En flaske er nok»

FAU ønsker fortsatt at Kopervik Skole skal være med i prosjektet «En flaske er nok» hvor
målet er å samle inn en flaske per innbygger i Norge til inntekt for Team Rynkeby og
forskning på barnekreft. Vi planlegger videre og klassekontaktene informerer lærere og legger
ut informasjon på klassens Facebook-side når alle detaljer om når vi ønsker å gjennomføre
dette er klare.

Kjeks på tur

Vi får mange henvendelser rundt dette med å ha med seg kjeks på tur i skoletiden. FAU råder
til å ha med seg en sunn matpakke på skolen hver dag, også når det er turdag. For mange barn
kan det føles både leit og «urettferdig» når noen har med seg kjeks og andre elever har glemt
det eller rett og slett ikke har råd til å prioritere dette hver turdag.

Neste møte: 25.02.21
Referent: Susanne Ø. Hansen

