
Referat FAU møte september 
 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 2 september kl 18.15-20 
 
Innkalt: Alle FAU representanter: dette er basert på verv fra 2019/20 
 
Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 
Almasa Seferovic 
 

1a Sekretær 
Brattisdiscoansvalig 

Solfrid Bakke 
Catherine Aurdal 

1b Brattisdiscoansvalig 

Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Cecilie Bernestangen 2b 

Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

Inger Lise Sekkingstad 3b Kasserer, vara sekretær, nestleder (vara) 
SMU/SU og KFU, trafikk 

 4a  
Sven Erik Håberg 4b 

Trafikkgruppen 
Hilde Røssland 5a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 5b Kasserer 
Helene Knudsen  6a 17maikomiteansvarlig  
Magnus Torvik 6b Tema-og klassekontaktansvalig  
 7a  
Shima Bayrami 7b Tema-og klassekontaktansvalig 

Pål Henning Kvalsvik 
7c  

 
Også innkalt : Rektor, Liss Hamre Schumann 
 
Ikke til stede: Pål Henning Kvalsvik, Shima Byrami, Almasa Seferovic 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter/ fra rektor?  
Ny rektor 
Rektor introduserte seg selv for FAU og fortalte litt om sin bakgrunn.  
 
Coronavirus 
Alle ansatte på jobb, og ingen hjemme med sykdom. Samtlige elever var tilbake 
igjen på skolen før sommeren.  
Ekstra bemanning inne for å overholde smittevernsregler. Har vært mange, både 
elever, lærere og foresatte, som har vært testet ved symtomer. Men ingen positive 
tester.  
 



Fortsetter å opprettholde tiltak som er gjort: 
• Mer arbeid i mindre grupper.  
• De forskjellige trinnene/avdelingene bruker kun tildelte innganger.  
• Ingen bruk av garderobe i gym.  
• Fortsatt noe hypigere renhold enn normalt, men ikke like mye som i vår.  
• Ulike grupper har dedikerte uteområder og dedikerte leker for å unngå 

smite mellom avdelinger. 
• Så langt ingen fadderrordning for første klasse for å unngå blanding av 

klassetrinn.   
 
Resultat av nasjonale prøver 
Svært gode resultater fra fjorårets resultat. Presterer over både lokal og nasjonalt 
snitt. Resultater kan finnes på https://www.udir.no/eksamen-og-
prover/prover/nasjonale-prover/.  
Årets nasjonale prøver for 5.trinn begynner i september (lesing, regning, engelsk 
og digitale ferdigheter.), som er noe tidligere på høsten enn foregående år.   
 
Elevundersøkelsen fra i fjor kan også finnes på udir.no. Denne var i stor grad 
positiv, spesielt med tanke på om elevene opplever mobbing på skolen. 
Undersøkelsen viser og at elevene gjerne vil ha mer faglig utfordringer på skolen.  
 
Målsetninger for året 
TSK: Fokus på klasseledelse med tydelig, støttande og førebudd klasseleiing 
(TSK) 
 
Fagfornyelsen og ny læreplan.  
Økt fokus på tverrfaglighet og midre fokus på enkeltfag isolert. Livsmestring inn 
som et av de store målene innen tverrfaglighet. Mye spennende informasjon om 
nye læreplanen på udir.no.  
 
Slutt på Multismart 
Kommunen har valgt å ikke tegne ny avtale med Gyldendal og Multismart. 
Kommer på plass nye verktøy fra Cappeln-Damm under navnet Kikora. Enkelte 
elever har allerede testet ut Kikora under hjemmeskole i vår, og Kikora skal være 
jevngodt med Multismart.  
 
Uteplassen/nye avstigningssløyfe 
Ny avstigningssløyfe ved nedre parkeringsplass. Viktig at foreldre som ikke 
bruker avstigningssløyfen, men som parkerer helt for å slippe ut barna, følger 
barne helt opp til trygg sone på parkeringsplassen.  
 
Uteområdet øvrig skolen 
Jobbes fortsatt med å få til nye lekeapparater til nye lekeplassen på oversiden. 
Arbeid med drenering av nedre uteområdet er komplisert av hovedvannledning 
til hele Brattholmen som går under plassen. Så her må det jobbes videre med 
løsninger.  
 

  

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/


Kutt i skolebudsjettet; fra tidligere referat  
”Snakke som at skal kuttes 40 mill i oppvekstsektoren. Skolen har sendt søknad og 
skolen føler at det er kuttet mye og skolen er bekymret for kuttene som er pålagt 
skolen. Skolen har sendt klage. Dette gjelder allerede fra neste skoleår. 
En del lærerjobber på skolen er ikke faste, så stillinger nå lagt ut med søknadsfrist 
1.mars. ” 
Hva er status på denne saken? 
 
Så langt er det lite vi merker til dette. Grunnet corona har skolen fått dekket alle 
ønsker med tanke på bemanning. Noe utskiftning av lærere, men da hovedsaklg 
med tanke på bytte av arbeidsplass og naturlig avgang.  
Likevel knappe budsjetter ut over lønn til andre poster som innkjøp av materiell 
og digitale satsninger.  
 

 
SFO fra 1 aug 2020- oppdatering nye vedtekter 

 
 

Fra tidligere referat: 
- fra neste skoleår skal SFO være åpen hele året (vinter, høst og sommer SFO), men 

alle barn må har 3 sammenhengnde uker sommerferie.  Må søke 4 uker før, mens 
sommer SFO må søkes 15 april. 

- Pris for SFO foreløpig usikkert 
- Bemanningskutt ble varslet? Hva ble utfallet?  
- Skal ha foreldrerepresentant fra SFO som skal være med i FAU? 
- 1 mnds oppsiglese som før, nå fra 15. Etter 15 april ikke mulig å si opp.  
- Mer info kommer 

 
Oppdatering 
Det kommer nye vedtekter for SFO fra dette skoleåret SFO vil være åpen hele 
året. Vedtektene finnes i det fulle på kommunens hjemmesider.  
Viktig å vite at at det er kommet til flere typer SFO plasser, slik a det er enklere å 
velge en SFO plass som passer til behov. Mulighet for å søke vie kommunens 
hjemmesider om redusert foreldrebetaling for SFO.  
For elever med spesielle behov i trinnene 5. til 7. trinn tilbys gratis SFO plass.  
 
Kommer etter hvert egen app for SFO der foreldre kan følge med på SFO plass de 
har, meldinger mellom SFO og foresatte osv. Frem til dette er på plass må fortsatt 
meldinger til SFO sendes per SMS som tidligere informert.  

 
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkalling ble godkjent. 

 
  



3. Hvordan skal FAU se ut i 2020/21?  
a. Skal vi ha en representant fra hver klasse? En fra hvert trinn? 

Fortrinnsvis en FAU rep fra hvert klasse. Ingen skal tvinges inn i FAU, og 
samtidig hvis flere fra samme klasse brenner for å bidra så vil det ikke 
være til hinder å ta inn flere. Og hvis det ikke er representant fra alle 
klasser på et trinn, så er det tilstrekkelig med èn FAU rep fra det trinnet 
som da representerer begge klassene.  
 

Trinn Klasse A Klasse B 
1 Nyvalgt representant Nyvalgt representant 
2 Ikke til valg Ikke til valg 
3 Til disposisjon Til disposisjon 
4 Ikke til valg Mangler representant 
5 Mangler representant Mangler representant 
6 Ikke til valg Ikke til valg 
7 Til disposisjon Mangler representant 

Ikke til valg = Begynner andre året av sin valgte to-års periode som FAU 
representant og er derfor ikke på valg dette året.  
Til disposisjon = FAU rep ønsker å fortsette, men har sittet ut sin valgte to-
års periode.  
Mangler representant = Representant har fullført sin valgte to-års periode 
og tar ikke gjenvalg, eller har sluttet av andre årsaker.  
 

b. Møte hver mnd? 
Foreslår å fortsette med praksisen for månedlige møter. Første ordinære 
FAU møte etter årsmøte onsdag 14.10.2020.  
 
 

4. Planlegge årsmøte 
Årsmøte onsdag 30.09. 
Regnskapet er til godkjenning hos regnsakpsfører og vil bli overlevert til ny 
kasserer.  
 

5. Skolepatruljen- nye retningslinjer. Hva gjør vi? 
Skolepatruljen avvikles med bakgrunn i anbefaling fra Trygg Trafikk. FAU ser på 
muligheten for andre alternativer.  
 

  



6. Innsendte saker  
Digitale lekser på ikke-digitale klasser 
Følges opp av rektor. Skal foreligge en plan her for de klassene som ikke er 
digitale. Under corona-tiden med hjemmeskole ble det gjort undersøkelser 
via kontaktlærer for de berørte klassene for å kartlegge hvem som 
eventuelt ikke hadde tilgang til digitale hjelpemiddel (PC/netttbrett) 
hjemme.  
 
Bortfall av multismart 
Se referat fra rektor.  

 
 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 
 
 


