
Referat fra FAU- møte 29.9.20: På Meet kl 19.00-20.30 

Tilstede: 

Renate Fagerbakke- rektor 

Camilla Ølnes- SFO- leder 

1. klasse: Merethe Tuv 

2.  klasse: Ane Camilla Bergstad og Camilla Hansen-  

3. klasse: Gjertud Ekerhovd og Einar Olason 

4. klasse: Elisabeth Jørgensen-Seilen (ref) 

5. klasse: Camilla Berge Jacobsen og Elisabeth Romarheim 

6. klasse: Hege Davidsen og Linda Sandvik 

7. klasse: Anita Soriano 

Forfall: Arne Eikenes, Tonje Tuv og Henric Collvin 

Gjennomføres prenstasjonsrunde neste gang vi møtes når vi ikke er på Meet. 

 

1. Informasjon fra skolen 
 Korona: ingen utbrudd pr i dag. Beredsskapsplan er på plass og er godt forberedt om 

det skulle skje noe. Er avhengig av rask handling hos foreldrene ved en evt 
karantene. Det er godt samarbeid med kommunen og smittevernoverlege. Skolen 
har gode tiltak og er tett på. PPT og andre reiser ikke rundt pr nå. 

 Forskjell på rødt og gult nivå: ved rødt nivå er gruppene mindre (maks 14 stk. og 
lærer følger klassen hele dagen. Det medfører kortere skoledag da det blir for mange 
undervisningstimer for lærerne. Gruppene er også mer adskilt.  På gult nivå kan det 
være vanlige klasser, inntil 20 stk. Timelærere har timene sine og klassene har 
samarbeidskohort. 

 Busstreiken: Foreldrene har vært flinke til å kjøre egne og andres barn. Ingen 
hjemmeskole pr i dag. 

 Nasjonale prøver: Det har vært gjennomført nasjonale prøver for 5. klasse. Denne 
prøven er over 90 minutter og prøven kan være krevende for mange. Skolen er 
pålagt å gjennomføre disse. Hvert år ser man svingende resultater og sier lite om hva 
som må jobbes med. Med ny læreplan er det mulig at det blir endringer. 
 

2. Diverse saker: Skolevei, skoleskyss og lavvo 
Settes ned arbeidsgrupper for å jobbe med sakene. 

 Helårs skoleskyss: Einar, Gjertud og Anita jobber med denne salen 
 Lavvo: Linda og Elisabeth samarbeider med Trude som har jobbet med dette 

tidligere. Jobbe med finansering og holde oversikt. 
Fau har jobbet med denne saken over en periode og har satt av kr 60 000 til dette 
prosjeket. Det er behov for mer midler for å få dette realisert. Det er støpt såle. 
Dugnad?  Den skal kunne låses og leies ut. 

 Skolevei:  



Ønske om sykkelvei hvis mulig. Det er farlig vei fra begge sider av øyen. Transport er 
en stor kostnad for skolen. Veien blir også farligere pga busser og biler. 
Hele skolen har vedtak på mørkeskyss. 
Gruppen som jobber med skoleskyss jobber parallelt med skolevei. Skal også være i 
dialog med velforeningen. 
Spørsmål om stier er greit som skolevei? Sommer er ok, men blir mørkt på vinteren 
og lite tilrettelagt. 
Gjertrud tar kontakt med leder i velforeningen for et evt samarbeid.  
Hege kobles også på denne gruppen 
 
Gruppene avtaler med hverandre hvordan det skal jobbes videre. 
 

 
3. Info fra SFO: 

Det at SFO har vært organisert i 2 koohorter har vært utfordrende. 
1. klasse flytter opp til SFO basen, men skal ikke være sammen med de andre. 

Dette vil lette arbeidet og de voksne vil være med tilstede og vil være mindre alene med 
elevene. 

 
4. Budsjett 

Gjennomgang av budsjett. Ingen kommentarer og budsjett godkjent. 
 Avslutning 7. klasse- Settes av 100 kr pr elev? Einar sjekker opp hva som er gjort 

tidligere år. 
 

5. Klassekontakter og arrangement 
Vanskelig å legge til rette for arrangement og aktiviteter med tanke på smittevern. 
Forslag: felles kvelds ute, refleksrute/ rebus 
 
FAU/ klassekontakter avventer å organisere noe med tanke på smittesituasjon. 
 
Halloween: avventer med å sende ut informasjon med tanke på smittesituasjon.  Siste frist 
for å sende ut uke 43. 
Utover Halloween vil det ikke blir arrangert noe inne og ute frem til neste møte. 
 
Refleksvestaksjon: 
Oppstart i uke 45. Alle klassene har ansvar for en uke og skal stille med vakter to dager pr 
uke. En vakt pr dag. Ansvar Merethe  
 
 

6. Eventuelt: 
Ingen saker  
 
 
Neste møte 2.11 kl 19.00 

 

 



 


