REFERAT FRA MØTE I FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, KORSVOLL SKOLE

Tid og sted: Torsdag 27. mai 2021 kl. 19.00 på skolens uteområde
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Mari Skoheim Møst
Katerin Lind-Klev
Stian Ilebrekke
Magnus Nesset Kristiansen
Erik Tønne
Håvard Wiik Thorkildssen
Henrik Holm
Oddvar Lindbekk
Eli Aspelund
Ketil Widerberg
Henrik Kolderup
Silje Sveberg
Kristine Harstad
Ida Nikolaisen
Ratna Elisabet Kamsvåg
Ingerd Hynnekleiv / Vare Kristin
Haugstoga
Camilla Hagevik Fjellheim
Monique Lauten
Ole T. Thommesen
Henrik Kolderup
Eli Aspelund
Lasse Lægreid
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1Agenda
1) godkjenning av innkalling og dagsorden (v Ole)
2) informasjon fra rektor
3) Sosialt etterslep
4) FAUs anbefaling om at alle gutter eller jenter kan delta på bursdager fra nå. Diskusjonspunkt.
4) Tech nights har bedt om sponsing fra FAU Korsvoll.
5) Infosaker
6). Eventuelt

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (v Ole)
Godkjent

2. Informasjon fra rektor
Rektor var forhindret i å delta. Henrik informerte.
-

-

-

Budsjett for skolen og AKS går i 0.
Streik for skolen er foreløpig avblåst.
Skolen har til nå hatt en forsiktig digital tilnærming. Foreløpig er det 1. og 2. klasse som har faste
Ipad. Skolen skal anskaffe dette til alle klassene. Dette vil skje 21/22. Anskaffelsen vil koste ca 1,3
MNOK som betales over 4 år. Det er diskutert retningslinjer for bruken og skolen ønsker innspill
fra FAU. Dette vil bli en sak i FAU til høsten.
Skolebehovsplan er ute på høring. Det er stor utbygging ved Frysja, men kommunene utsette
foreløpig bygging av den planlagte barneskolen for Frysja. Foreløpig er det kapasitet på Korsvoll.
Det er et spørsmål om på sikt kan gi kapasitetsutfordringer, selv om Utdanningsetaten i utkastet
til plan synes å mene at det ikke er det. Eli 3c og Mari 1a etablerer en arbeidsgruppe som kan se
nærmere på dette.
Håndtering av covid har i stort gått bra på skolen.

3. Sosialt etterslep
FAU utarbeider en skolemelding som sendes til alle foreldre
Vi i FAU ønsker å:
•
•
•

Anerkjenne at det er vanskelig å bygge solide foreldregrupper midt i en pandemi
Informere litt om "normalbildet" - hvilke tradisjoner finnes/hva har dere gått glipp av
Komme med noen konkrete forslag til måter å komme i gang på

4. FAUs anbefaling om at alle gutter eller jenter kan delta på bursdager fra nå. Diskusjonspunkt.
Sendt ut på skolemeldingsappen 28.05
FAU er opptatt av at ingen barn holdes utenfor når det i klassens guttegruppe eller jentegruppe –
eller i klassen som sådan – arrangeres bursdagsfeiringer eller andre typer arrangementer (Halloween
osv). Uansett hva begrunnelsen er, vil den/de som holdes utenfor kunne føle seg utelatt.
I den sammenheng besluttet FAU å komme med en klar anbefaling om gjennomføring av
barnebursdager mv innenfor rammen av gjeldende smitteverntiltak, slik at dette kan skje på en måte
der man unngår at noen føler seg utelatt fordi de ikke inviteres, selv om de er del av en slik naturlig
gruppe i klassen (kohorten) (guttegruppe, jentegruppa, hele klassen).
Henrik 4b redegjorde for forslag til formulering. Denne blir sendt ut på skolemeldingsappen
umiddelbart.
5. Tech nights har bedt om sponsing fra FAU Korsvoll.
Tech night startet for 1,5 år siden på Korsvoll skole for å bygge kompetanse for foreldre og barn. FAU
sponset den gangen oppstarten. Det er nå planer om en utvidelse og lansere dette nasjonalt. Se
melding lagt ut på skolemelingsappen 28.05 under. Det bes om et mindre beløp for sponsing av
dette. Skoen vil kunne få igjen ved omdømme, et av foredragene holdes på skolen og at dette kan
underbygge for skolens satsning på Ipad fremover.
FAU sponser med 5000 NOK.
Melding sendt ut på skolemeldinsappen 28.05

Tech Nights - en foredragsserie om barn og teknolog
Tech Nights er en serie foredrag utarbeidet av engasjerte folk i foreldregruppen ved Korsvoll skole.
Våren 2020 ble Tech Nights prøvd ut ved vår skole, rett før pandemien satte en stopper for de fysiske
foredragene. I årets versjon åpnes forumet for alle foreldre som ønsker å delta. Noen av foredragene
vil bli lagt til skoler i nærområdet som vanlige fysiske møter i den grad det er mulig, og som webinar
åpent for alle. Første forelesning går av stabelen allerede 1. juni.
Foreldre melder om at de trenger mer informasjon om hva slags teknologi og hvilken programvare
barna bruker og møter, både i og utenfor skolen. Ved å arrangere “Tech Nights” forsøker kreftene
bak å komme dette behovet i møte. Foredragene er primært lagt opp for foreldre med barn i
barneskolen,1.-7. trinn.
Sjekk ut foredragene her:
https://www.forskningsparken.no/kurs/tech-nights/

6. Infosaker
Leder for FAU Ole Thomas Thomassen takkes av etter 4 år som leder. Nytt styre (arbeidsutvalg) i FAU
velges på første møte til høsten (september 2021). Henrik 4b innkaller til møtet. Alle avgående FAU-

representanter må melde fra til ham om hvem som er ny representant så snart som mulig, slik at rett
person kan innkalles.
God sommer
Møte avsluttet 2100

