
Referat fra FAU møte Tirsdag 8.9. 2020 

 

1. Rektors kvarter 

Knut Erik Brændvang presiserte viktigheten av FAU`s rolle i skole – hjem samarbeidet.  

Deretter redegjorde han for skolens Coronaberedskap, samt prioriteringer og gjennomføring av 

foreldremøter for skoleåret 20/21 

Skolen har gjennomført, eller holder på å gjennomføre nasjonale prøver på 5, 8 og 9 trinn.  

Rektor gikk igjennom endringer i læreplanen i forbindelse med fagfornyelsen, samt hvilke temaer 

skolen jobber periodisk med gjennom året, på tvers av fag og klasser.  

FAU har også fått spørsmål om skolens holdning til Kroppsøving, samt spørsmål om bruke og 

utnyttelse av spesialrom (relatert til musikk, svømming etc.) Rektor henviste til læreplanen og 

utdypet at kombinasjonen av elevmassen og smitteverntiltakene medfører skarpe prioriteringer for 

bruk av spesialrom.  

 

2. FAU`s rolle  

FAU skal ivareta skole / hjem samarbeidet  

Tydelige innsatser med FAU som avsender  

Ansvar for å holde klassen oppdatert  

Ansvar for å kommunisere med elevrådsrepresentant  

Ansvar for å ta opp saker som ikke kan og bør løses i førstelinje 

Arbeidsgrupper er det foretrukne forum 

ABC for foreldrekontakten 

Engasjer deg i noe du brenner for! 

 

3. Arbeidets gang i FAU  

Alle komiteer har ledere  

Bruk mandatet til å melde klassens saker 

Distribusjon av informasjon og referat 

Send saker inn i forkant  

FAU har taushetsplikt 

Referent rullerer pr trinn 

Våre barn vs mitt barn 

 



4. Forventinger til representantene  

At saker holdes på et overordnet nivå 

Oppmøte og engasjement  

Ta opp saker fra klassen 

Taushetserklæring overholdes  

Informasjon fra FAU skal nå alle foreldre i klassen 

 

5. Valg av roller 

Leder 20/21: Marianne Pheiff 

Nestleder 20/21: Hege Wold 

Kasserer 20/21 – FAU besluttet å spørre Nils Kobberstad om å fortsette i rollen som kasserer 

 

6. Komiteer 20/21  

Det er noen færre komiteer i år, grunnet restriksjoner i forbindelse med covid-19 

På oppfordring fra medlemmene beholder vi skolemiljø som en del av pedagogikk og strategi 

komiteen, da dette har en viktig signal effekt.  

Vi konstituerte gruppene på følgende måte: 

17.5 komiteen – Hege Nelvik (midlertidig) 

Skoleball – Henriette Jæger 

Trafikk og byggesaker – Vemund Barstad 

Pedagogikk og Skolemiljø – Simen Joner  

 

Arrangementer 

Fra arrangements komiteene er det enighet om å ta alle nødvendige forholdsregler for å påse at 

arrangementene kan gjennomføres forsvarlig, samt å involvere foreldrene i planleggingsarbeidet. Vi 

er stand-by for å avlyse dersom smittesituasjonen tilsier det.  

 

Trafikk og byggesaker  

Trafikk og byggesaker deler seg i to i år for å bevare fokus og fremdrift. De etterlyser også epost 

lister, samt oppmerksomhet rundt Morgenfuglaksjonen. FAU leder koordinerer med skolen at det 

også sendes informasjon med ukeplanene til elevene. Morgenfugler er en foreldredrevet aksjon og 

krever vår innsats i det daglige.  

Det er også enighet om at Vemund Barstad tar en av to plasser i skolens driftsstyre, for å sørge for 

lokal påvirkningskraft gjennom deltagende politikere. 



Pedagogikk og skolemiljø .  

Alle var enige om at FAU bør initiere vennegrupper overfor skolen/lærerne. Noen i gruppa hadde 

opplevd motforestillinger pga. Corona, men vi ble enige om at det gikk an å unngå ved å være ute, 

f.eks. bare leke en halvtime/time etter skolen på Leker`n, i skolegården eller et annet sted. Trenger 

ikke servere mat o.l. Dessuten er det alltid noen som ikke arrangerer vennegrupper, og det må være 

greit. Men verdien for alle de andre er såpass høy og terskelen for å få til dette uten at det blir initiert 

fra skolen oppleves som veldig høy. 

Vi var alle enige om at det nå med Corona var viktigere enn noen gang med vennegrupper, særlig for 

de barna som ikke har faste venner de ser ofte, og kanskje ikke treffer venner annet enn på skolen. 

 


