
Referat fra FAU møte Bjorøy skole, 01.09.2020, Grendarommet 
 
Tilstede:  

1. Klasse: Merete Tuv Lohse, Tonje Tuv Willhelmsen 
2. Ane Camilla Bergstad 
3. Einar Olason, Gjertrud Ekerhovd 
4. Elisabeth Jørgensen- Seilen, Henric Collvin 
5. Elisabeth Romarheim 
6. Linda Sandvik 
7. Arne Eikenes 
Rektor Renathe Fagerbakke 

 
Forfall:  
2. klasse: Camilla Hansen 
5. klasse: Camilla Berge Jacobsen 
6. klasse: Hege Davidsen 
7. klasse: Jobber med å finn to nye klassekontakter 
 
Fordeling av roller i FAU: 
Leder: Gjertrud Ekehovd 
Nestleder: Henric Collvin 
Sekretær: Avklares om det blir Hege Davidsen eller Elisabeth Jørgensen Seilen 
Økonomi: Ane Camilla Bergstad og Einar Olason 
SU /SMU: Tonje Tuv Willhelmsen 
KFU: Tonje Tuv Willhelmsen og Gjertrud Ekerhovd 
Arrangementskomiteen: Linda Sandvik og Elisabeth Jørgensen Seilen 
Refleksvestansvarlig: Merete Tuv Lohse 
 
Kort om FAU sitt mandat: 
FAU er et organ som skal sikre foreldre medbestemmelse i skolen. Alle foreldre er med i 
foreldrerådet, klassekontakten stiller på FAU møter og har et særlig ansvar for å ta initiativ til 
treffpunkter mellom elever og foreldre, også utenfor skolens åpningstid. FAU skal fungere 
som et bindeledd mellom hjem og skole, og skal jobbe for et trygt psykososialt miljø, både 
på skolen og på fritiden. FAU kan også komme med innspill til kvalitative spørsmål i skolens 
drift.  
 
Gjennomgang av foreldrekontaktens rolle:  

- Arrangere treff for foreldre og elver på fritiden 
- Be om innspill fra foreldrene i klassen i forkant av hvert FAU møte 
- Dele referat med foreldre i klassen, enten på klassens facebookside og / eller 

Classroom 
- Klassekontakten har taushetsplikt. Både i forhold til det kommer opp på møtene, og 

det som foreldre tar opp med deg som klassekontakt.  
 
Årshjul for FAU: 
 



- FAU møter hver måned. Hos oss betyr det hver første tirsdag i måneden, kl 19 -
120.30 på Grendarommet 

- Fellesarrangement mellom skole og FAU, vanligvis om høsten. I år blir dette utsatt 
pga korona. 

- Arrangere Halloweenball og karneval for 1 – 4 klasse. Vi prøver å få dette 
gjennomført på en måte som er i tråd med smittevernråd som gjelder på disse 
tidspunktene. Pr nå ser det ut som vi arrangerer Halloween for hver klasse.  

- Organisere ryddedugnad før 17. mai for klassene som ikke er med i komiteen, dvs 2., 
4., 5., og 7. klasse. 

 
Lange saker FAU jobber med: 

- Korona. Hvordan dette vil påvirke skoledriften og mulighetene til å arrangere ulike 
ting for elever og foreldre.  

- Lavvoprosjektet. Vi vil  prøve å få etablert en egen Lavvoansvarlig i dette skoleårets 
FAU.  

- Skoleskyss, også i perioden mellom vinter og høstferien 
- Trygg skolevei 
- Skole og læringsmiljø 

 
Orientering fra rektor: 

- Skolen starter opp på gult smittefarenivå. Samme nivå som den avsluttet med. I 
hovedsak betyr dette at to og to klasser regnes som ett korhort, feks 1. og 2.klasse. 
klassene har også dedikerte områder på skolen der de kan være i friminuttene. 
Lærerne kan være i alle klassene. 

- Det blir et spennende år mtp fravær, både hos elever og ansatte, når retningslinjene 
fra myndighetene legger vekt på karantene og at man må holde seg hjemme ved den 
minste luftveisinfeksjon. Skolelederne har spilt inn til oppvekstsjefen om det vil være 
mulig for skolen å tilby hjemmeundervisning om det kommer til en slik situasjon at 
lærer blir forhindret i å møte på skolen. Dette vil eventuelt gjelde for 5. -7-klasse. 

- Koronasituasjonen gjør at bemanningssituasjonen kan bli en utfordring. Det er mye 
bruk av vikarer, og det er vanskelig å få tak i nok vikarer.  

- Det vil bli et begrenset leksehjelptilbud. 
- 7.klasse drar snar til Fagerlid leirskole. I år må de dra med buss, og ikke tog, pga 

koronasituasjonen og smittevernsråd.  
- Svømming: klassene som skal ha svømming kan ikke ta offentlig transport slik 

situasjonen er nå. Det vil medføre en svært stor kostnad for skolen å leie buss. 
Usikkert om dette blir prioritert. 

- Skolen skal ta i bruk en ny app «Transponder», som er en sikker, digital, meldingsbok. 
Den vil erstatte epost som kommunikasjonsform mellom skole og hjem. Skolen 
samler derfor inn foreldrenes personnummer på et eget skjema. Dette skal levers på 
foreldremøtet. 

- Det er bare en forelder som kan stille på foreldremøtet, pga smittevern.  
 
Nytt møte i FAU blir 29.09.20. Første uke i oktober er i høstferien, og dette møtet blir derfor 
fremskyndet med en uke. 
 
Referent Gjertrud Ekerhovd, 05.09.2020 


