FAU-møte 19.10.21
- Velkommen til nye medlemmer i FAU
- liten runde og presentasjon

Til stede:


Rektor



1. trinn: Henriette Kaldheim (1a), Nils Reidar (1a)



2. trinn: Torben Vik (2a), Susanne Ø. Hansen (2b)



3. trinn: Marianne Kalland (3a)



4. trinn: Norunn Westereng (4a), Susanne Ø. Hansen (4a), Josefine Halvorsen (4b)



5. trinn: Linda Oppigard (5a), Beth Elin Hustveit (5b)



6. trinn: Monica Skjæveland (6a) Inger Karin Damm (6b)



7. trinn: Anne Pedersen (7a)

Leder: Torben Vik (siste året).

Nestleder: Velges neste møte, om ingen melder seg blir det trekning.

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden.

Referent: Susanne Ø. Hansen (siste året).

1. Nils Reidar Hovden orienterer, deretter valg av ny økonomiansvarlig
Nils Reidar informerer om hva arbeidsoppgavene er: betale regninger, budsjett,
Inntektene i år var på 17 mai kaker og utgiftene var på to konkurranser. Vi gikk 6877 i
overskudd. 17. mai komite drar inn mest til denne kontoen – 5. klasse som styrer dette.
Vi har Vipps løsning til kontoen, årlige rapporter fra Vipps. Nils Reidar vil gjerne fortsette
om ingen andre vil overta som økonomiansvarlig. Alle var enstemmig om at vi fortsatt vil ha

Nils Reidar med på laget og den gode jobben han gjør. Etter klarsignal fra rektor kommer
også Nils Reidar til å opprette Teams gruppe til FAU.

2. Hegglund- innlegg og skjermtid i høst
Påmelding, bra foredrag, avvikle på skolen, eventuelt å ha det i to omganger i gymsalen om
det blir for mange påmeldte. Inger Karin hører med Hegglund. Vi kommer tilbake til dette.

3. Dugnad høsten 2021
Rektor sier at det er helst på vårtid det trengs hjelp til maling, småsnekring.
Innspill: være med å koste grus, (vært ulykke der en elev sprang og sklei og måtte sy ni sting
pga grus). Vi kommer til å samle inn innspill når det nærmer seg. Premiering av den klassen
som har best oppmøte på dugnaden.

-

Høstfest: for knapp tid. Vi oppfordrer alle klassekontaktene til å arrangere noe

til egen klasse nå før jul. Det kan være kveldskos på skolen inne eller ute, klassekontakt kan
kontakte skolen ved ønske om å låne klasserom/gymsal etc.

-

Karneval utsettes til våren

4. Refleks/vest, trygg skolevei – Rektor sender ut melding på Visma om det er noen foreldre
som jobber i bedrifter som vil sponse skolen med reflekser.
5. Problemene ved Avaldsnes skole på kveldstid – berører dette oss?
Rektor informerer om at i sommer var det en del ungdommer som hang på skolen og knuste
noen ruter. Politiet sjekker jevnlig og tar en prat med ungdommene som henger rundt om på
skolene i nærområdet. Ingen av oss har hørt noe om noen lignende aktivitet som skjer på
Avaldsnes her på Kopervik Skole.

6. Innkomne saker:

a) Innspill om skjerming av vei. (trafikksikkerhet rundt skolen etter nestenulykke)
Trafikkvakt – elevrådet skal begynne med 2 vakter hver morgen fra mandag av. Innspill
fra FAU om å vurdere det oppe i Nordalsveien også. Oppfordrer foreldre til å gå gjennom
trafikkvett med barna og bruke refleks og lys på syklene.

b) Pytt ved bussholdeplassen – rektor informerer om at teknisk etat skal grave der borte
med pytten og fjerne litt av hekken, vet ikke når men det er på gang.

c) Anbefalingen om å droppe leksehjelp i 1. klasse: ressursbehovene er fordelt slik at
leksehjelp skal gis 8 timer i uken fordelt på 1-4 trinn. FAU ber om rektor kan sende ut
et skriv om hva som de mente at tilbudet finnes, men likevel frarådes om det ikke er
«behov» på 1. trinn. Rektor tar saken videre. Vi minner om at foreldre bør hjelpe med
leksene hjemme selv om de går på leksehjelp. Husk at det i hovedsak elevene som skal
gjøre leksene selv på egenhånd for å ha mest utbytte av læringen og at lærerne kan se
hvor mye de har forstått i de ulike fagene.

d) Fjerning av kakaomelk på skolen (Alle har ikke råd. Friste istedenfor vanlig
melk? (Det oppleves som kjøpepress – hva med de med 3 barn f.eks.) Dette
punktet er vurdert i samarbeid med rektor og dette tilbudet vil fortsette å ha på
Kopervik Skole. Det eksterne tilbudet vi har fra Tine er allerede ganske «snevert» fra
før og skolen ønsker å fortsatt ha dem som er der per i dag. For flere elever som sliter
med å få i seg skolemat i løpet av dagen så er kakaomelken for mange «premien» og
det de gleder seg mest til med måltidet. Det vil alltid være en forskjell på hva de ulike
elevene spiser/drikker hvilke familier som har råd til skolemelk og ikke, uavhengig
om det er kakaomelk eller vanlig melk. Vi i FAU oppfordrer som alltid å ha sunn og
god matpakke med på skolen til elevene slik at de får en fin skoledag med et godt
læringsutbytte.
e) Åpning av ny skole – bytter elevene sør for broa over til den nye skolen? Denne
saken har rektor snakket med skolekontoret om, og ingen elever fra Kopervik Skole
vil bli automatisk flyttet til den nye skolen. Om noen ønsker å bytte skole, søker de om
dette på vanlig måte til skolesjefen. Når nye barn skal begynne i 1. klasse vil de få
innkalling fra den skolen som de hører til innenfor skolekretsen.
f) La barna spise ute i friminuttene – søppeldunker inn og ut i friminuttene:
Grunnen til at det ikke er «lov» å spise mat ute i friminuttene er pga tidligere har det
vært et stort problem med rotter som har tatt seg inn i søppeldunkene. Dette resulterer

i et stort hygieneproblem både i skolegården, men også med mat inn og utav sekkene i
garderoben. Når det er sagt så bruker de ansatte på skolen skjønn på enkeltelever som
feks har hoppet over frokosten og er lave på energi og lar dem ta seg en matbit ved
behov.
8. neste møte – 24. November på skolen klokken 19.00.

