Referat FAU møte
FAU-møte:

8/18-19

Dato:

Tirsdag, 4. juni, kl 17.30 – 19.30

Sted:

Rom 307 på KG
Tilstede: Tommy Gilen, Tove Bø Laundal, Jennifer Varino, Ingvar Tjøstheim,
Therese Mauritz, Marit Gaupås, Gunnar Sande, Merete Torp Torjussen.
Marit Eversten Grimstad (forfall) , Petter Bjerke (forfall)
Rektor og elevrådsleder deltok i starten av møtet.

Saksnr.:

Sak:
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Saker FAU tok opp med rektor
Rus i elevgruppen
Samtale om hvordan man opplever omfanget av eventuelt drikkepress og bruk av
alkohol blant elevene. Selv om det forekommer bruk av alkohol, så er omfanget og
drikkepresset mindre enn på andre skoler. Det bekrefter også elevrådsleder. Rektor
oppfordrer FAU og foreldre til å følge opp og være bevisst på egne holdninger.
Rektor har tett kontakt og godt samarbeid med politiet. Han deltar på ukentlig
treffpunkt i Frogner bydel, hvor blant annet politiet er tilstede. Rektor melder at
politiets bekymring generelt for ungdom ikke om alkohol, men en økning i bruk av
cannabis, som er lett å få tak i, og er «over alt». Politiet ser også en tendens i
dagens foreldregruppe mot en dreining av et mer liberalt syn på røyking av
cannabis.
Språkbruk
Generelt sett skal alle lærere slå ned på dårlig språk (for eksempel banning) både i
klasserommet og utenfor skolen. Dette snakkes det om i lærerstaben - om det å
være voksenpersoner som utfordrer elevene på dette. Ofte er språkbruken
internalisert og brukes ubevisst. Språkbruken i sosiale medier, og kanskje Snapchat
spesielt, er noe å være oppmerksom på. Utviklingen av et «pornospråk» som sies å
ikke være ”vondt ment”, er ikke akseptabelt. Språk skaper holdninger og verdier,
som igjen kan skape dårlige valg, språk og mobbing henger sammen.
Inkludering på skoleturer
FAU spurte hvor synlige og til stede er lærerne i miljøet på skoleturer? Rektor sier

de jobber kontinuerlig med inkludering, selv om skolen ikke er med på et
mobbeprogram. Tar det som en selvfølge at lærerne følger tett opp også på turene,
og det er god voksentetthet på KGs turer. Skolen har ikke fått tilbakemeldinger på
at elever opplever seg utenfor på slike arrangement i skolens regi. Men rektor tar
problemstillingen med seg videre, og ber FAU oppfordre foreldre om å ta kontakt
hvis elever opplever dette annerledes.
Om KG og fokus på mobbing
KG har ikke valgt seg et antimobbeprogram, men jobber med dette på andre måter.
Skolen er en av få som ikke har mobbbesaker hos fylkesmannen eller hos
mobbeombudet. Dette er gode parametere. Rektor viser til ny lov som krever
handling raskt. Denne loven gjør skolene mer skjerpet i alle ledd. Sakene som
kommer til rektor tas alvorlig med en gang, og tilbakemeldinger er at foreldre
opplever seg hørt.
Mobilbruk på skolen
Skolens ledelse får lite innspill om at det er mobilbruk i timene. Det er ikke et stort
problem på KG. I friminuttene er mobilene mye brukt. Noen trinn skal fra høsten av
teste ut «mobilhotell» i system.
Status for oppstart høsten 2019
• Det har kommet inn 360 søkere til 8.trinn. Rundt 80 prosent bor i Oslo.
• Det har kommet inn 340 søkere til vgs1. Rundt 50 prosent bor i Oslo.
• Rundt 80 prosent fra 10.klasse søker seg til videregående på KG.
Det har vært en god økning av søkere til videregående på KG de siste to årene.
Markedsføringsarbeidet av skolens tilbud ansees å være en av årsakene.
Fra høsten starter KG opp med seks paralleller på vg1. Klassene blir ikke helt fulle
ved oppstart, fordi man har erfaring med at en del elever kommer tilbake til KG
etter oppstart ved andre skoler.
Nylig arrangerte KG fest for de som skal starte på videregående. Det var 200
påmeldte til vgs1-festen.
FAU på lærermøte
FAU ønsker å bidra mer inn i valget av klassekontakter, og lager en felles
presentasjon som kontaktlærerne kan bruke på foreldremøtet. Rektor er positiv til
dette. FAU kan også gjerne delta på et lærermøte tidlig på høsten for å gi
informasjon om klassekontaktrollen, og hvordan de presenterer dette overfor
foreldrene på første foreldremøtet til høsten.
FAU besøker også gjerne klasserommene i forbindelse med valg av klassekontakter,
særlig i 8. klasse og 1. klasse.
FAU på felles foreldremøter til høsten
FAU-leder deltar på felles foreldremøter til høsten med informasjon om hva FAU
gjør, og ber om innbetaling til foreldrekontingenten. Som et minimum på 8. klasse
og 1. klasse, men gjerne på alle foreldremøtene.

Ny prest ved KG
Det var 22 søkere til den prestestillingen ved skolen. Rektor melder om svært godt
kvalifiserte søkere, og er glad for å ha fått Line Heiberg Ringen som ny skoleprest.
Polenturen
I hvilken grad kan skolen be om innbetalinger til skoleaktiviteter ut over
skolepenger (studieturer, Polentur, Aurlandsturen etc.) KG-styret har bedt skolen
om gjennomgang av økonomiske forskrifter for å utrede foreldrebetaling for
skoleturer og andre aktiviteter, definere hva som er skoledrift og hva som er
tilleggsvirksomhet (eks. KG Singers).
Det varierer fra kull til kull hvordan finansieringen av turer håndteres
(dugnad/foreldreinnbetalinger). FAU ønsker å utrede muligheten for å lage et
fond/legat som foresatte kan søke om støtte til skoletur.
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Elevrådsleder Mille Marie Seland er gjenvalgt som elevrådsleder for neste skoleår.
Hun ga uttrykk for at det har vært jobbet bra i elevrådet og de har jobbet mye med
sosiale aktiviteter på skolen. Elevrådet arrangerer fadderuke for at elevene raskt
skal bli kjent og føle seg inkludert, miljøskapende aktiviteter er det viktigste for
elevrådet. Lager årshjul for elevrådsstyret for å kunne jobbe mer systematisk.
Elevrådet får egen fast kontaktperson på skolen, rådgiver eller en annen
lærerkontakt fra høsten.
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Gjennomgang av referat fra FAU møte 9. mai
Godkjent
Evaluering av 17. mai-arrangementet
Arrangementet gikk kr. 17 000,- i pluss, noe som er på samme nivå som tidligere år.
Petter Bjerke sender en redegjørelse med lister over alt som gjelder
arrangementet. FAU velger ny ansvarlig for 17.mai fra høsten.
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Kommende arrangement høsten 2019
Forslag til temakveld for foreldre i oktober/november
- Kommet eget forslag fra noen foreldre med fullt program
- Den moderne foreldrerollen (Hedvig Montgomery)
- Tenåringshjernen (Didrik Hægerland)
- Storbarnsliv (Guro Hoftun)
Valg av tema gjøres på første møte til høsten.
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Klassekontaktmøte og årsmøte
FAU arrangerer møte for alle klassekontakter tirsdag 24.september (uke 39). Det er
viktig for FAU å komme i gang så fort som mulig i semesteret.
Tove lager foiler til en kort presentasjon om klassekontaktrollen som lærerne kan
bruke. Sikrer rett og lik informasjon i alle klassene.
Merete reviderer forslagene til flyere etter innspill på møtet:
• gjøre de to folderne om til èn folder (Klassekontaktrollen og Idebank)

•

gjøre det tydeligere at dette er forslag til aktiviteter

Marit E.G og Tove samarbeider om å skrive årsrapport.
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Økonomi
Regnskapet til FAU går fra august til juli. Gaver til lærerne kommer som en utgift nå
i juni (kr. 20 000,-). Ingvar forbereder regnskap 2018/2019, samt revisjon og
budsjett 2019/2020 til årsmøtet. FAU har tilfredsstillende egenkapital.
Til høsten setter FAU inn et ekstra støt for at foreldrekontigenten betales tidlig på
høsten, slik at dette er ferdig før jul.
Forslag: Det er enklere å administrere økonomien hvis FAU registerer seg som egen
organisasjon, med årsmøte/protokoll/egne vedtakter (organisasjonsnr.) Viktig også
å skille FAUs økonomi fra skolens. FAU har kontroll over egne inntekter/utgifter.
Denne ordningen er vanlig, og en sjekk i Brønnøysundregisteret viser at mange FAU
er registrert.
FAU vil foreslå endringsvedtekter til årsmøtet til høsten slik at dette kan
gjennomføres. Ingvar forbereder sak og skriver avsnitt om dette til reviderte
vedtekter som må godkjennes av årsmøtet.
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Gjennomgang vedtektene (Vedlagt)
Det ble foretatt noen forslag til justeringer i vedtektene, som FAU vil legge frem for
årsmøtet til høsten. Dokumentet sendes ut i forkant, sammen med øvrige
sakspapirer til årsmøtet. Siste gjennomgang av nye vedtekter på første møtet
høsten 2019.
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Status finansiering Polenturen for 10.klasse
Klassekontaktene på trinnet er ansvarlig for å organisere innbetaling fra klassen,
som overføres FAUs konto i en felles sum, før 1.september 2019.
Skolen sender ikke ut informasjon før hele opplegget for turen foreligger til høsten.
Therese sender ut en mail til klassekontaktene nå før sommeren om fristen,
kontonr. til FAU formidles etter oppstart i høst, for å unngå at enkeltpersoner
overfører betaling for turen. Det skal skje klassevis.
Valgkomite
Petter går ut av FAU fra høsten, og utgjør nå valgkomite. FAU trenger minst ett nytt
medlem som kjenner KG og arbeidet i FAU godt. Aktive FAU-medlemmer skal ikke
sitte i valgkomiteen. Tove og Tommy finner kandidater.
Status sommergaver til ansatte på KG.
Marit Gaupås ordner gaver til alle ansatte på KG fra FAU. Samt blomster til lærerne
i forbindelse med skoleavslutningene for avgangselevene.
Eventuelt:
FAU-møter høsten 2020 fortsetter med første tirsdag i måneden, kl 17.30-19.00.
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Neste møte er tirsdag 3. september kl 17.30.

