
Innkalling FAUmøte 
Sted: Lærerværelset, Brattholmen Skule 
Tid: onsdag 6 april kl 18 
 
Innkalt: Alle FAU representanter 2021/22 

Navn Klasse Verv 
Lillian Paulsen Sørebø 1a Brattisdiscoansvalig 
Kristine Melsbø 1b 17maikomiteansvarlig 
Christine Bildøy Asheim 2a 17maikomiteansvarlig  
Bjarte Bøe Alræk 2b Nestleder FAU, SMU, SU, KFU  

 
Anne Mette Lone 
 

3a Trafikkgruppen 
 

Kristine Olsen 
 
 

3b Brattisdiscoansvalig  

Trine Mandrup 4a Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 
 

Cecilie Bernestangen 4b Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 

 
Toril Algrøy 
 

5a Kasserer 

Tonje Nilsen 
  
 

5b Sekretær 

Pål Henning Kvalsvik 6a Trafikkgruppen 
Dag Martin Barøy 6b Trafikkgruppen  
Hilde Røssland 7a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 7b Kasserer  

 
Også innkalt : Rektor 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
-Rektor viser tegninger av uteområdet. Elevrådet har fått være med å bestemme, de kom 
med mange fine innspill. Har hatt møte med arkitekten og elevrådet. Elevrådet ville ha 
flere områder å leke på. Mer aktivisertbaserte soner. Ny seilebane. Gapahuk. To 
bordtennisbord. Benker. Sykkelbane og disser. Fau ønsker ballbinge med mulighet for 
fotball, basket, håndball med mer i stedet for sykkelbane, langs veien ned til skolen. Kan 
evt søke om tippemidler. 
-Tuva i 7 klasse vant tegnekonkurransen- saman skapar vi framtiden. 
-Ikke avklart om det blir to eller tre 1 klasser til høsten. Blir det over 58 stk, må det bli 3 
klasser.  
- 60 fremmedspråklige elever og 15 nasjonaliter på skolen fra høsten av.  
-Rektor håper FAU kan engasjere seg i gamle Brattholem skule. Det blir ett bygg som 
skolen kan bruke på dagtid. Det blir en park der. Man kan leie det på kveldstid. Telle 



bygg har lyst å være med å bidra så det blir ett bygg man kan bruke. Kanskje det kan 
brukes til FAU møter og bursdager i framtiden.  
- Kommet i gang med trivselsledere i 5 og 7 klasse 
- Jobber aktivt med lesing. Skal ha en leseaksjon før sommerferien. De fleste klasser har 
stillelesning ett kvarter hver morgen, første time.  
-Aktivitetsuke før sommeren. Det blir friidrettsdag og andre gode opplevelser. 
- Må jobbe med motivasjon og mestring. Gårdsprosjekt hver onsdag. 8 elever får være 
med 8 uker av gangen. Det er elever som har godt av å være på litt andre aktiviteter enn 
bare skolehverdagen. Skolekoret skaper også mye glede. Kulturskolen jobber med ulike 
tilbud som de kan velge en periode.  
-7 klasse reiser på leirskole til Fagerli på Geilo. 
-Regjeringen har foreslått at SFO blir gratis for 1 klasse 12 timer pr uke fra høsten av. 
- SFO jobber med rammeplan og planer generelt. 
- 28 april barnevakten 4 trinn med foreldre 

 
2. Godkjenning av møteinnkalling 

 
3. Videre arbeid med sikkerhet rundt chromebook. Ansvarlig: Trine og Cecile 

Utsatt til neste møte 
 

4. Foredrag på kveld for foreldre 
Foreldrekveld om foreldrerollen- Sende ut en «hold av datoen» melding på FB 
gruppene, slik at folk kan holde av disse kveldene i kalendrene sine. Koster 7500 for 
en kveld. 1,5 time på de yngste og 1,5 time på de eldste. Begynnelsen av mai. 
Barnevakten- kveld for barn og foreldre i 4.klasse. FAU og skolen vurderer om 5 
klasse skal inkluderes i Barnevakten temakveld da de ikke fikk dette arrangementet i 
fjor. FAU betaler for dette. 
 

5. Trafikkgruppen 
Ingen oppdatering her. Inviterer tidligere medlem til å oppdatere på denne fronten. 
 
 

6. 17 mai oppdatering  
Kristine, leder i 17 mai komiteen: Vanskelig å oppdatere seg på informasjon i teams, i 
dag fikk de heldigvis en minnepenn med informasjon i dag. Brikkene har falt mer på 
plass nå, føler de er i rute. Kan FAU bidra med noe, plakater etc? Skal bli en 17 mai 
som både Brattholmen og Liljevatnet kan kjenne seg igjen i. Kanskje rektor eller noen 
andre kan dirigere når barna skal synge? Kanskje skolens nye anlegg kan brukes på 
17 mai? Legge ut sangtekster ett sted der alle kan få tak i de. For eksempel på FAU 
sin hjemmeside. Helene skal lage 17 mai arrangement, dette deler FAU på FB. 
Skolekretsen, postkasselappper, program for 17 mai. Vil ha hjelp av FAU til å henge 
opp lapper. Plakatene henges opp første uken i mai. Skal også publiseres i Vestnytt, 
på Joker Brattholmen og i barnehager.  Kan printe ut programbladet på skolen, evt 
Britts kopibutikk. Må finne klassefanene og se at de er ok. En i komiteen har en 
svoger som skal legge ned en butikk, de har en fryser som skolen kan få. 17 mai 
komiteen må høre med rektor om de vil ha denne. Innspill: Is og drikke kan selges fra 
starten. Samkjøre økonomien med 17 mai komiteen, gi innsyn til økonomiansvarlig 
der. Evt overføre 25 000 til 17 mai komiteen som gjøres opp etter 17 mai er over.  
17 mai komiteen har tradisjonelt hatt eget regnskap.  
Luftgevær- sjekk på kontoret til vaktmester. 
Er mye 17 mai utstyr i gamleskolen- Høre med rektor om del av boden kan fristilles til 
17 mai utstyr, så kan vi ta en dugnad på dette. 
Fjellklang stiller i toget.  



Kan man sjekke om det går an å få en buss som frakter folk slik at det ikke blir 
parkeringskaos på 17 mai? Evt ta vanlig rutebuss, oppfordre til at folk lar bilen stå. 
Evt benytte parkeringen i Svingen barnehage. 

 
 

7. Innsendte saker  
- Er gjort ett vedtak i Øygarden kommune om at alle som skal låne gymsalen, elev 

eller ikke, skal betale 500 kr. Dette er FAU uenig i. Bjarte og Hilde sender brev til 
kommunen. 

- Skal alle få nøkkel til musikkanlegget i gymsalen? Kun dersom det er avtalt på 
forhånd.  

- Innspill om at man må være 15 år for å selge lodd. Slik FAU ser dette er det 
foreldrene som er ansvalig for loddbøkene selv om barna som selger loddene på 
vegne av familien. 

 
 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 

 
 


