
Innkalling FAUmøte 
Sted: on-line 
Tid: Onsdag 13 januar kl 18-19 
 
Innkalt: Alle FAU representanter 2020/21 

Navn Klasse Verv 
Christine Bildøy Asheim 1a 17maikomiteansvarlig 
Bjarte Bøe Alræk 1b nestleder FAU, SMU, SU, KFU 
Henrik N Ertzeid 
 

2a Sekretær 
 

Solfrid Bakke 2b 
Brattisdiscoansvalig 

Trine Bjørke Mandrup 3a Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 
 

Cecilie Bernestangen 3b Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig. 
 

Magnhild Dagestad 
 

4a 17maikomiteansvarlig 
 

Magnhild Dagestad 
 

4b 
 

Pål Henning Kvaslsvik 5a Trafikkgruppen 
Dag Barøy 5b Trafikkgruppen 
Hilde Røssland 6a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 6b Kasserer   
Helene Knudsen 7a Kasserer 
Helene Knudsen 7b  

 
 
Også innkalt : Rektor, Liss Hamre Schumann 
 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
 

Mye spenning knyttet  til om skolen måtte stenge før jul, med mye smitte blant 
nærkontakter.  Rektor er veldig takknemlig til foreldre som lyktes i å holde smitten ute 
av skolen i en krevende tid.  
 
Vi starter heldigvis også det nye året uten å måtte gå på rødt nivå.  
 
Ganske stabil elevmasse, og også stabilt nivå på lærere. Skolen har  sykefravær som 
normalt ut fra årstid og har tilgang på vikarer.  
 
Fortsatt satsning på fagfornyelsen. Innføringen av dybdelæring vil nå være fokus 
gjennom våren. Mer informasjon om dette temaet kan finnes på udir sine sider.  
 
Utbedring av tak på skolen er påbegynt. Skal være ferdig utført til mai 2021.  
 
Fortsatt press på kommunen for å få gjort noe med uteområdet på skolen, men dessverre 
ingen klar tidsplan enda.  



 
Veien videre for gamle Brattholmen skule, bygget like over veien fra dagens Brattholmen 
skule: Bygget er svært gammelt, og vurderes flyttet til annen lokasjon for bevaring og 
videre drift.  
 
Når elever skal slutte på Brattholmen for å gå over til ungdomsskolen så sendes 
elevmappe til ungdomsskolen i forkant av overgangen. Det holdes også egne 
overgangsmøter med ungdomsskolen for hver elev, ganske på lik linje som overføringen 
og møtene som foregår når barn overføres fra barnehage til barneskole.  
 
SFO:  
Ny nasjonal rammeplan for SFO er under utvikling(nasjonalt nivå).  Akkurat nå er den 
ute på høring.  Rammeplan for SFO trer i kraft høsten 2021. Rammeplanen skal bidra til 
et mer likeverdig tilbud i skolefritidsordningen. På Udir sine sider kan man lese mer om 
rammeplanen. 
 
Utfordringer knyttet til nettsidene for SFO etter at skolen gikk over til nye plattformer 
(Transponder). Håpet er at SFO skal få en tilgang til Transponder også, slik at dette kan 
benyttes for å bedre informasjonsflyten.  
 
15.april er siste frist for å søke ferie-SFO for sommeren 2021. Dette er mye tidligere enn 
tidligere år. Samtidig er dette første året der SFO er åpent gjennom hele sommeren. 
Fortsatt krav om tre uker sammenhengende ferie for alle elever. Kommer eget skriv fra 
SFO før søknadsfrist om hvordan SFO blir i sommer.  
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Trafikkgruppen; ingen aktive saker- innspill på saker? 

 
 Utfordringer med nye parkeringsplassen nede: 

● Veien inn er for smal. Blir fort for mye fokus på å unngå å ripe andre biler på vei 
ut og inn fremfor å se etter elever som krysser vei.  

● Ingen god måte å krysse vei for elever som kommer fra lengre nede i veien (fra 
Brattholmen kai) 

● Parkeringsplassen selv er uoversiktlig, og man må etter å ha levert rygge ut av 
parkeringsplass, blant elever og lærere som går på kryss og tvers.  

 
4. Status overføring av kontoer og utbetaling av penger til klassekassen 

 
5. Innsendte saker  

 
Uteområdet: 
FAU ønsker en langsiktig plan, med kortsiktige delmål, for uteområdet til Brattholmen 
skule.  
 
Måling av is på vannene rundt Brattholmen: 
Veldig negativt at hverken kommune eller brannvesen er ute og måler is. Det er heller 
ikke noen klare retningslinjer eller regler på kommunen sine nettsider. Nå blir det til at 
noen ser andre går på isen, og at de også da trekker ut på isen. Både Askøy og Bergen 
kommune måler regelmessig isen på vannene i kommunen.  
Mange elever ved Brattholmen går langs Arefjordvatnet på vei til skolen, og det blir fort 
fristende å leke på isen hvis man ser andre går på den.  
Elevene bør også få litt opplæring i hvordan å oppføre seg på isen, og hva man skal gjøre 
hvis man ser noen som går gjennom isen.  
 



Teams som ny digital samarbeidsplattform for FAU. 
Innspill om å begynne å bruke Teams for møter og samarbeid i FAU. Vil gi oss muligheter 
for enklere å jobbe sammen om dokumenter, et fast sted for lagring av filer og en 
møteplass nå i corona tider. Henrik ser på å opprette dette.  

 
. 
 

 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 

 


