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*********************************************************************************1.
1. Gjennomgang og eventuelle kommentarer til høringsutkast til strategiplan for skolen

Det ble gått gjennom strategiplanen for Bergsbygda Montesorri 2030.
Kommentarer til denne:
Punkt 1. Læringsmiljøet
Stort sett fordeler ved leksefrihet, eneste minus er at det er litt utfordringer i f.h.t å følge
med på hva elevene gjør. Dette kan vi bruke utviklingssamtaler til.
I f.h.t FN sine bærekraftmål: nr 14. "Kontakt med lokale bedrifter som står for en del av
forurensningen av havet" Hvem? Hva gjør man med det, hva betyr det? Hva ønsker man å
oppnå?
Punkt 2. Det fysiske miljøet
: "Både ansatte, elever, og foreldre skal oppfordres til å gå og sykle til skolen". Urealistisk
med tanke på avstander og hvordan skoleveien er i dag. Det kan for eksempel legge stil
"busse" da det er bedre enn at hver enkelt tar egen bil.
Veldig positivt at det legges så tilrette for bærekraft!
Punkt 3. Arbeidsmiljøet
Hva med arbeidsmiljøet til elevene? Man kan for eksempel definere: "Arbeidsmiljøet for
personalet" og "læringsmiljøet for elevene".

Punkt 4. Skole- hjem samarbeidet.... etc.
"Fokusere på fakta gjennom undersøkelser omkring overgang til ungdomsskole, resultater på
nasjonale prøver....."
Hva mener de med dette? Antar at det handler om foreldrenes bekymring i f.h.t overgang
småskole/ ungdomsskole. Hvilke flere undersøkelser er det?
2. TV-innsamlingsaksjon- erfaringer
Det gikk litt tregt å få det i gang, men fikk nok biler til slutt på tampen.
Generelt litt labert initiativ og oppmøte omkring både aktiviteter og dugnader.
Det kom forslag om å lage lister og delegere oppgaver for å fordele arbeidsmengden på flere
foreldre.
Det bør også minnes om dette på foreldremøter. Stig tar gjerne 15 min på foreldremøte for å
prate om dette.
3.Disco v/Elisabeth
Elisabeth ønsker å prøve noe nytt og har kjøpt inn smoothieblandinger for å ha et sunnere
alternativ i tillegg til kaker og godteri, så får vi se hvordan det blir tatt i mot. FAU gruppen
positiv til initiativet.
Elisabeth tenker skolen bør investere i en smoothieblender. FAU støtter dette.
Det kom forslag om å droppe karaoken i år da det går mye tid og generelt surr rundt det. 1-2
som styrer musikken gjennom kvelden.
Innspill: At akvariegruppen kan selge smoothie i stedet for kaker.
Det ble også i år diskutert hvorvidt man skal tenke en deling på Discoen: småtrinn og
mellomtrinn, men da blir det få elever og de store ønsket å ha med de små i fjor da de ble
spurt.
4.Bytte/salgsdag
Datoen er 17.11 ca. klokken 12. Man trenger 2-3 personer til å sette ut. Ingrid, Christian,
Patricia og kanskje Mari stiller. Marianne kan bake en kake.
Det blir sendt ut slik at man kan få det med i ukesbrev.
5.Juleavslutning
Skolen står for denne men FAU kommer litt tidligere og setter frem langbord i vestibylen,
koker gløgg og setter frem pepperkaker og saft. Skolen kjøper inn dette i forkant.
6. Juletrefest
8. Januar 2019. Det som ble gjort i fjor er sendt over til Mari og Elisabeth. 1.-4. klasse baker.
Marianne og Patricia melder nå at de kan bake. Ikke behov for en samling før dette.
7.Info/status PKFU
Det er ca. 4 uker siden sist møte. Alle FAU i kommunen samles. Stig er blitt leder. De har
også en egen facebook gruppe: Porsgrunn kommunale foreldreutvalg 2018/2019. Det er
bare å melde seg inn.

Det de ønsker å jobbe med inn mot kommunen, deres formål: ha en sterke stemme inn mot
kommunen både i f.h.t å stille kritiske spm, men også for bedre samarbeid. 3 hovedtemaer:
Skolemiljø, mobbing og lekser.
8.Eventuelt
Mari spurte om det tidligere var diskutert rundt skolens facebookgruppe?
Det har vært sendt ut samtykke til foreldrene, men f.eks i barnehager blir barna tatt bilder
av, men slik at de ikke er gjenkjennelig på bilder som blir brukt på facebook.
Spm. stilles både i f.h.t at foreldrene godkjenner på barns vegne, med tanke på senere i livet
for de barna det gjelder, men også i f.h.t at bildene kan komme i "feil hender".
Også med tanke på den forsterkede personloven som har kommet.

