
 

 

Referat møte i FAU 29.09.20 
 
Tilstede: Bente Kristoffersen, Elin N. Øyen, Reidar Odden, Hege Hasvi, Hege B. Røhjell,  
Line Groven, Susann Brendryen, Børge Røhjell, Thomas Sauarlia og Ellen Grete Kroken. 
Forfall: Jan Peder N. Øyen 

 
Rektor Bente ledet møtet denne gangen. 
 
Saker:  
1-20/21 Konstituering av FAU 
Leder:  Børge 
Nestleder: Reidar 
Kasserer:  Jan Peder 
Sekretær: Ellen Grete 
 
2-20/21 Valg representanter til SU og SMU 
 
Samarbeidsutvalg: Børge og Hege 
Skolemiljøutvalg: Susann og Line 
 
3-20/21 Møteplan 
 
Forslag om ett møte til før jul og 3 på etterjulsvinteren. Tilpasses møter i SU og SMU + ferier. 
Tirsdag passende møtedag. 
 
4-20/21 Gjennomgang veileder for FAU 
 

- Viktig med god kontakt mellom kontaktlærer og foreldrekontakt. 
- Gjerne spille inn saker til foreldremøter 
- Fint med kontakt med nye foreldre ved tilflytting 
- Må gjerne lede saker i foreldremøter 
- Legge frem saker fra FAU til foreldre, og omvendt (info) 
 
Retningslinjer for FAU: 
- Leder som kaller inn til møter sammen med rektor 
- Referat sendes ut til foreldrene. 
- Viktig å være klar over taushetsplikten! 
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5-20/21 Foreldrekveld 
 
Mellommenneskelige forhold, rus/alkohol og nettvett er de tre temaer i en rullerende plan for 
foreldrekvelder. Pga korona-pandemien ble planlagt temakveld «Delbart» i mars 2020 avlyst.  
Dette skulle være i samarbeid med politiet.  
Det er ønskelig, og vi mener vi kan planlegge for en kveld i mars 2021. Bente kontakter politiet for å 
undersøke muligheten. 
 
6-20/21 Elevenes skolemiljø 
 
Bente informerte om regelverk, om sosial læreplan, som finnes på kommunens nettsider. 
Dokumentasjonsplikt – sikrer at man kan få innsyn ved behov. 
Fagfornyelsen 2020 – alle læreplaner for fag i grunnskolen blir fornyet. Det er innholdet i fagene som 
fornyes, fagene er de samme. 
Den overordna delen – Hvilke holdninger og verdier er viktige for den norske skolen. 
Spesielt om sosial mestring – Trygghet, trivsel, mestring. 
Gjøres via – klasseregler, samarbeid, grupper. 
 
Covid-19:  
Klassene er ute med sine egne voksne – betyr mange flere voksen ute – positivt for miljøet. 
Men også krevende for de ansatte – intense dager. 
Virker positivt – ser færre konflikter både i klasser, ute og i garderobesituasjonen. 
 
7-20/21 Smittevern 
 
Bente gikk gjennom/viste frem Nivåinndeling 

- Klassene definert som kohorter – 10 stk. 
- Egne områder i skolegården 
- Sluses gjennom garderobene til litt ulik tid 
- Litt oppmyking i høst i forhold til i vår – bl.a så har alle nå faglærere igjen 

 
Stadig nye utgaver av smittevernveiledere for skolen – følges med på. 
Vært mye fravær i høst – forkjølelsesrunde. 
Hvis langvarig hjemme – skolen må lage opplegg for hjemmeundervisning. 
 
Nye regler for turer: 
Leirskole – årets 8. trinn får dra med årets 7. trinn til Bjørnsund våren 2021. 
Breisjøseter – årets 9. trinn får dra sammen med årets 8. trinn i vinter. 
Rondane – årets 9. trinn får tur neste høst sammen med neste års 9. trinn. 
Vil bli sånn fremover på de store turene – mindre klasser – må forsvare leie av buss osv. 
Et pluss at det blir flere voksne med på turene. 
 
8-20/21 5-dagers skoleuke 
 
Info om arbeidet – kommunalt Utvalg 1 jobber med det. 

- De siste 20 åra – kraftig timetallsøkning 
- 2018 – skolene plikter å gi intensiv lese-, skrive- og regneopplæring 
- Drøfte 5-dagers mot fortsatt 4-dagers – flere momenter/punkter 
- SFO og skoleskyss må vurderes 
- Saken skal legges frem for formannskapet desember 2020, deretter ut på høring. 
- Alle grupper skal bli hørt. 

 



Et sånt grep vil gi rom for å fylle opp dagene med andre aktiviteter / mer lek, spesielt for 1. trinn. 
Kulturskole / idrettsskole, evt gratis SFO for å fylle dagen. 
 
9-20/21 Krakow 
 
10. trinn 2019/20 fikk dessverre ikke tur pga korona-pandemien. 
Ved avlysning – ble ikke betrakta som gruppe – fikk ikke full refusjon – økonomisk tap. 
Kan ikke planlegge utenlandstur for årets 10. trinn. Er undersøkt – kan bli ca dobbel kostnad mot 
tidligere år. Det har også blitt vanskeligere å jobbe inn dugnadspenger. 
 
Ønsker tur for årets 10. trinn – men i Norge. 
Må ha noe faglig innhold – Holocaust nevnt i læreplanen som viktig. 
Hvite Busser arrangerer turer, men fortsatt stor økonomisk belastning. 
 
Meningsutveksling: 

- Bør ha noe fast å forholde seg til  
- Bør kunne budsjetteres med en pott for det, tungt å skaffe dugnadsmidler (plastplukking ok) 
- Oslo-tur kan være fint – med besøk på Grini, Stortinget mm. (f.eks med Hvite Busser) 
- Forslag om tur til Utøya 
- Ok å spikre innenlandstur – forventningene blir deretter 
- Diskotek/halloween ok å arrangere – lærerikt, men greit å koordinere hvilke klasser som arr. 
- Ei skoleklasse samle og pante flasker (ikke gå skolekorpset i næringa) 

 
Må legge et løp for hvordan vi skal ha det. Diskuteres gjerne i klassene. 
 
Eventuelt 
 
Bilkjøring ved skolen: 
Det er mye bilkjøring på plassen ved sykkelskuret (ned mot fotballbanen).  
Skaper en del farlige situasjoner. Bør unngås. 
Forslag om å flytt skiltet som står ved skuret, slik at det ikke blir lov å kjøre der. 
Mange biler som er innom skoleplassen / parkeringa hver dag – noe økning pga korona-pandemien. 
Fint om info om reglene for kjøring i forbindelse med skoletid blir sendt ut til alle. 
Ellers oppfordres de som bor i sentrum om å gå til/fra skolen. 
 
Brukerundersøkelser: 
Siste kartleggingsundersøkelsen i Kultur for læring – oktober (uke 43 + 44) 
Elevundersøkelsen – 7. og 10. trinn – nov/des 
Kontaktlærerundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen – får ranselpost med påloggingsinfo osv. 
 
 
 

Referent 
Ellen Grete Kroken 


