
Referat fra møte i FAU 24. november 2020 

Tid: 19:30--21:00 

Sted: Digitalt på Zoom 

 

 

Til stede:  

Fra skolen: Anne Roland, rektor 

1Trinn: Renate, Trond, Anne Lene,   

2Trinn: Per, Torstein 

3trinn: Marianne (referent), Beate,  

4trinn: Fardhausa, Stine (leder), Jane, Henriette 

5trinn: Ann, Kjersti  

6trinn: Jill, Adiam, Camilla, 

7trinn: Silke, Ingvild 

  

1 INFO FRA REKTOR:  

• Blime-dansen ble gjennomført for alle, noen i skolegården, andre på klasserommene  
• Bokuka gjennomført, men uten bokkafé o.l.  
• Julearrangementer vil bli gjennomført. Ikke juleavslutning for foreldre, men skal få til 

noe hyggelig. Blant annet «Levende julekalender»: alle skal være med på noe hver 
dag, for eksempel få pepperkaker, ta på noe rødt – skal være samme for hele skolen. 
Har julekomité på skolen, ser på bl.a. dette for å få opp stemninga  

• Leirskole; skolen prøver å fast avtale med Langedrag, mulig å få til dette? Har sendt 
forespørsel om det er mulig å få fast avtale i uke 35, evt. før høstferien. 1. klasse 
avventer beskjed fra skolen før de setter i gang valgprosess.  

• Smittevern; fortsatt gult nivå. Hvis dette endres gjør skolen sitt beste for å få alle 
elevene inn på skolen hver dag, men muligens kortere dager. Viktig at barna fortsatt 
er hjemme hvis de er syke. Man oppfordres til få nærkontakter, men det er også 
viktig å følge litt med på at alle barna blir inkludert, spesielt digitalt. Noen faller 
mellom to stoler, voksne må være på, høre om alle får være med. Snakkes om på 
skolen, men viktig å snakke om dette hjemme også  

• iPiP: Understrekes at dett er et læringsverktøy, skal brukes til læring på skolen, til 
hjemmeoppgaver. Det er ikke en privat iPad som kan brukes til andre ting. 
Understrekes at skolen ikke er en ren iPad-skole, men skal fortsette med å ha 
lærebøker i tillegg.  

• Barnevakten; få til et fast opplegg om nettvett, både info til barn og voksne  
• Graving ved fotballbanen p.g.a gjørme og fare for at steiner raser ut. 

Bakken/skråningen er usikker. Lages trapp og legges kant for å stoppe at det sklir ned 
steiner. Må løses på denne måten, men det ødelegger dessverre akebakken  



  

2 FAUs ARBEIDSGRUPPER  

- Skole-/hjem-kommunikasjon: Stine, Marianne, Jane, Per  

- Arrangement/foredrag/aktiviteter: Anne Lene, Adiam, Beate, Renate  

- Trafikk: Ann, Silke, Trond  

- Helse/velferd (for eksempel: forebygging lus, div. info, psykisk helse viktig akkurat nå): 

Henriette, Kjersti  

De som ikke meldte seg på møtet oppfordres til å melde seg i etterkant hvis de ønsker å delta i noen 

av gruppene.  

  

3 ØKONOMI FAU  

Får hovedsakelig inntekter fra 17. mai-arrangement. Dette har i en årrekke dekket deler av 

kostnadene for utvidet leirskoletilbud. Skolen har nå sendt info om at de dekker hele leirskoleuka 

selv, så FAU trenger ikke å samle inn penger til leirskole. Får inn mellom 35 og 40.000, ca 30.000 har 

gått til leirskole. 10.000 til kasse, utlegg, oppgradere kjøkken osv. Nå har vi mye penger på bok, 

nesten 200.000.   

FAU mener det er viktig at 5. trinn fortsatt skal ha god motivasjon for å arrangere 17. mai, selv om 

pengene ikke går til leirskole. Det er et sosialt viktig arrangement, for skole og nærmiljø så nå bør vi 

tenke på hvordan trinnet som arrangerer 17. mai kan bruke pengene. Hva gjør vi med overskuddet vi 

har? Skal trinnene få utdelt, skal de søke om tilskudd?  

Diskusjon:  

Kan elevrådet kontaktes slik at de kan arrangere noe?  

Fylle opp lekekasser på trinnene? Fast halvårlig bidrag? Mye blir borte  

Noe kan gå til nyttårsballet i 7. klasse? Noe mer enn det man har fått tidligere  

Uteskole, Lavo/ utstyr til lavvo?  

Sommeravslutning, pepperkakebaking, vennegrupper o.l. – penger til dette? Mulighet for å 

levere kvittering for utlegg?  

 

 

4 JULEGAVER TIL DE ANSATTE 

Stine sjekker med rektor om hva som er planlagt derfra  

  

5 FOREDRAG FRA BARNEVAKTEN 

• Spørsmål om nettvett/Barnevakten: skolen ser på det, bør tas også før 5. trinn. 
Opplegg hvor man jobber med elevene klassevis. Bør samkjøres med FAU sitt 
opplegg. Barnevakten ønsker direkte foredrag med ungene, ikke digitalt. Få til digitalt 
nettmøte for foreldre  



 

6 EVENTUELT 

• Innspill fra FAU til skolen: Sette opp basketkurv? Anne skal se på muligheten sammen 
med elevrådet, er på saken  

• Spørsmål om tidligere juleferie har vært vurdert (smittevern): ikke opp til skolen, må 
være vurdering fra bydelsoverlegen. Ikke sannsynlig sånn som status er nå med gult 
nivå. Skolen ønsker uansett å ha elvene mest mulig på skolen – så normal 
skolehverdag som mulig  

• Søke om tilskudd hos Sparebankstiftelsen, bruke dette til oppgradering av 
uteområder? Undervisningsbygg skal oppgradere noe, usikkert om de er ferdige. 
Søknadsfrist 1. februar? Kan være aktuelt  

• Spørsmål om musikkundervisning og musikkfaglig kompetanse; etterlyser mer for de 
minste trinnene. Sjekkes opp i  

• Spørsmål om naturfagsrommet; flere bør få bruke dette. Sjekkes opp i  
• Spørsmål om sykling/aking: hva er greit? Vise til eksisterende ordensreglement: kan 

ikke bruke sykkel, rullebrett o.l. i skolegården 

 
 
Neste møte er tirsdag 26. januar 2021 kl. 19:30 
Møteplan våren 2021: 
26. januar, 16. februar, 30. mars, 27. april, 25. mai, 15. juni (ved behov) 
 
 
 


