Referat 16.01.19 Fellesmøte Brattholmen Skule.
Tilstede fra Brattholmen Skule: rektor Anja Solli, Avdelingsleder Ingunn Kjelby, SFO
leder Liss Schumann, FAU leder Hilde Røssland, Inger Lise Sekkingstad, Sven Erik
Håberg, Shima Bayrami ,Helene Knudsen, Trine Bjørke Mandrup, Bente Langedal
Tilstede fra Liljevatnet Skule: Dagfinn Ellingsen, Cecilie Bernestangen (1), Bjarte
Alræk (2), Almasa Seferovic (3), Kurt Eide (4), Bente L.E. Saksvik (5).
(forfall fra 6 og 7 klasse)
Rektor Anja Solli informerer;




bygget er godkjent for 420 elever, i dag er det totalt 301 elever ved skolen; 221
elever og 80 elever fra Foldnes.
Vil bli 315 elever om alle ved Liljevatnet Skule kommer til Brattholmen i dag.
Det er foreløpig 268 barn ved skolen for skoleåret 2019/2020 (tall uten første
klasse til neste år)
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Bratthomen Skule har et aktivt et SU og SMU

Elevmedvirkning
 Elevrådet 2.7-.klasse, Foldnes har i år vært med i elevrådet ved skolen.
 Trivselslederprogram 4-7 klasse
 MMG (Mot mobbe gruppe) 6-7 klasse (må anbefales av andre)
 Miljøagenter 4-5 klasse (søker selv)
Rammer
 Smarttavler i alle klasserom
 Digitale klasser halve 3.klasse, 4-7 trinn
 Spesialrom; sløyd, bibliotek, gymsal, mat og helse (skolekjøkken) og datarom.
Sotra Arena brukes til gymtimer, turneringer og lignende
 Bruk av Sotra Arena til gym er bare i år, dette vil ikke være nødvendig til neste år.
Ble brukt i år da ble brukt av elever fra Foldnes og skolen ønsket at skolens 6 og 7
klasse skulle ha samme tilbud

Trygghet- ROS analyse
 hatt 2 analyser siste år. En i april i forbindelse med at Foldnes skulle komme, og
en i desember i forbindelse med at Liljevatnet skal komme.
 Uteområdet skal være ferdig oppgradert til oppstart av neste skoleår, i tillegg
skal uteområdet og parkering/avstingingsordning skal flyttes og oppgraderes.
Fremover
 alle lærerne ved Liljevatnet Skule blir invitert til Brattholmen Skule 05.02.19.
 viktig å få informasjon ut til foreldre og foresatte
 Omstillingsmøter; inkludert er ledelsen ved begge skolene, skolesjefen,
personalavdelingen, fagforbundet, vernetjenester, eiendom og
informasjonsrådegivere.
SFO- leder Liss Schumann informerer









Åpningstider 7-16.30
Ferieåpent i vinterferie, høstferie og 3 uker om sommeren, påmeldignsfrist for
disse er 3 uker før ferieSFO starter.
1-4 klasse kan søke ferie SFO siste uken i juni.
4 trinns elever blir regnet som 5 trinns elever etter juli og kan ikke søke ferie SFO
i august.
Nye 1 trinns elever kan bare søke ferie SFO de to første ukene i august. God
anledning til å bli kjent med skolen og nye medelever.

Per i dag er det 79 barn på SFO- fordelt i grupper etter klassetrinn, aldersblandet
2 dager i uken ut fra valg av aktivitet. Disse ettermiddagene er det rulerende
aktivitet på ettermiddag da elever selv i en tidsperiode velger hva de vil delta på.
Medbragt mat til SFO.

FAU- leder Hilde Røssland informerer
Sammensetning av FAU 2018/2019 med verv:
Navn
Trine Bjørke Mandrup
Inger Lise Sekkingstad

Klasse
1.klasse
2.klasse

Sven Erik Håberg
Hilde Røssland
Helene Knudsen
Shima Bayrami
Bente Langedal

3.klasse
4.klasse
7.klasse
6.klasse
5.klasse

Verv
Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig
Kasserer, vara sekretær, nestleder (vara)
SMU/SU og KFU, trafikk
Sekretær
Leder FAU, SMU, SU, KFU , Trivselsansvarlig
17maikomiteansvarlig
Tema-og klassekontaktansvalig
Brattisdiscoansvalig

Vi har en representant fra hvert klassetrinn og har god erfaring med dette, både med
tanke på effektivitet på møtene og at foreldre er opptatt på mange hold. Hver
representant er valgt for 2 år.
Saker vi har jobbet med/jobber med:
1. Vi har fokus på Gratisprinsippet. Har FAU vedtak om at arrangment på skolen
skal være gratis for 1-7. klasse. FAUs foreslag er at foreldre baker og elever tar
med valgfri drikke. Man kan alternativt brukes av klassekasse til innkjøp av f.eks
hotdog. Salg er ikke tillatt
2. Vi har ikke klassekasser der foreldre betaler inn penger ved Brattholmen Skule.
FAU har derfor bestemt at alle klassene kan søke FAU om kr 100 per elev som så
kan overføres til en klassekonto.
3. FAU har jobbet med å sikre inntekter til FAU som tilfaller barna, men som ikke er
en belastning for barna. Hovedinntekten vår er 17.mai. Har i tillegg inntekt fra
uteleie av rom ved skolen.
Lokalene skal være gratis for elever som går på Brattholmen skule for
bursdagsselskap, fester osv.
4. FAU har jobbet sammen med rektor med å bedre uteområdet og
trafikksituasjonen.
5. Vi har en aktiv trafikkgruppe som jobber med oppgradering av veilys, overgangsfelt,
kjøremønster rundt skolen med mer.
6. 17 mai arrangeres av foreldrene med representanter fra 2. og 6.klasse i
arrangementskomiteen, men alle bidrar.
FAU fra de to skolene ha avtalt et felles møte i mars for å jobbe sammen frem mot sommeren.
Alle fra Liljevatnet Skule fikk en omvisning av skolen.

Hilde Røssland
referent

