
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Torsdag 5 september kl 18.30-20 
 
Innkalt:  

 FAU fra tidligere Liljevatnet Skule  
 Styret fra Brattholmen Skule 2019/2020 

 
Også innkalt : Anja Solli, Liss Hamre Schumann 

Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 1a Sekretær 
Solfrid Bakke 1b Brattisdiscoansvalig 
Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Cecilie Bernestangen 2b  
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

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

 4a  
Sven Erik Håberg 4b  
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 
 7c  
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter 
 

Saker å ta opp sammen med rektor 
a. Oppdatering planer på og rundt skolen 

Arbeidet med bakplassen forventes ferdigstilt i uke 37. Det vil så bli tatt en 
gjennomgang med enterpenør før man lager en tidsplan for fase 2 som 
omfatter endringene på parkeringsplassen på nedsiden av skolen.  
 
Drenering virker fortsatt å være en utfordring, og dette følges opp videre.  
 
Ut over leverte lekeapparat er det ingen planer for arealet på bakplassen. 
FAU går inn for å minne politikerne på muligheten for en ballbinge 
nummer to på nye bakplassen.  
 

b. Oppdatering ang kommunikasjon mellom lærere og foreldre  
FAU har fått tilbakemeldinger på at dette er blit langt bedre enn i vår, og 
oppleves nå i stor grad som tilfredsstillende, med ukentlige meldinger fra 
lærer. Man vil vurdere videre hvordan kommunikasjon skal være når man 
nå i løpet av høsten faser ut It’s Learning.  
 



SFO vil gi månedlige tilbakemeldinger. Men ulikt oppdateringene fra 
klassene, så vil SFO tilbakemeldinger ha mer fokus på måneden som gikk 
kontra uken som kommer. Dette fordi SFO ofte tar ting på sparket og ikke 
har så faste planer som klassene.  
 

c. Status skolepatruljen.  
FAU opplever å ha fått mange gode innspill til hvordan å håndtere dette 
fra erfaringer fra Liljevatnet. Det er FAU sin innstilling at ordningen må 
være drevet av elevene på 7. trinn, og med godkjenning hjemmefra. Skolen 
vil stå for materiell (vester og flagg), kursing og  oppfølging for de 
frivillige.  FAU vil gjerne være med å premiere de som gjør en innsats og 
orslag har vært å belønne med tur på Egon og pizza som et eksempel. 
Ønske om skolepatrulje ved de to fotgjengerfeltene ved krysset fra 
Nygårdsvegen, samt skolepatrulje på bussen fra Liljevatnet som hjelper til 
å trygge de minste som reiser med bussen. Mål om å få i gang ordningen 
svært snarlig, og da innen utgangen av september.   
 

d. Gjennomgang av klassekontaktenes oppgave; klare skriv for dette. 
Hånderes som egen oppgave utenfor møtet. Fordeles til FAU ansvarlige 
med ansvarsområde som Klassekontaktansvarlig.  

 
2. Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling ble godkjent.  
 

3. Årsplan 
Årsplan vil utarbeides til neste møte.  
 
Regnskap er gjennomgått av FAU styret og revisor, men enda ikke godkjent av 
revisor. Godkjennes av FAU med forbehold om at revisor godkjenner regnskapet.  
 
Fortsatt usikkert hvilken midler som følger med fra Liljevatnet skole, men noen 
midler befinner seg fortsatt på klassekontoer fra Liljevatnet. FAU følger opp med 
tidligere klassekontakter ved Liljevantnet, Magnhild følger opp at penger som har 
vært på klassekonto på Liljevatnet overføres til klassekontor for klassen på 
Brattholmen Skule.  
 

4. Inndeling av arbeidsoppgaver og interessefelt blant styrets medlemmer 
Fordelt.   

Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 1a Sekretær 
Solfrid Bakke 1b Brattisdiscoansvalig 
Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Cecilie Bernestangen 2b  
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

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

 4a  
Sven Erik Håberg 4b  



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

 
Mål for året er at det er to i alle verv, der en som har 1 år inn i sitt verv kobles 
med en som nettopp kommer inn og derfor skal sitte minimum 2 år . Dette for å 
sikre at det alltid er en med kunnskap om rollen i FAU.  For eksempel Helene 
Knudsen fortsetter i FAU for opplæring og oppfølging rundt 17 mai, og får med 
seg Magnhild Dagestad som har sitt første år i FAU. 
 

5. Status trafikkgruppen. 
Spørsmål knyttet til sikkerheten rundt anleggsarbeidet rundt skolen. Er en avtale 
at entrepenør ikke skal flytte maskineri og kjøretøy rundt tidspunkt for skolestart 
om morgenen. Dette virker ikke å ha vært overholdt i forbindelse med 
asfalteringsarbeid siste uker. Tas opp med entrepenør for å sikre at også deres 
underleverandører er informert om ordningen.  
 
Er også ønske om et speil i svingen halvveis opp Nygårdsvegen mot 
Nygårdshøyden.  
 

6. 17 mai: oppdatering endelige inntekter og evt ris/ros.  
 
FAU  kan melde om at årets feiring på Bratholmen hadde et overskudd på ca 
62 000 kr. FAU gratulerer og takker årets 17 mai komitee med et godt organisert 
og en vel gjennomført 17. Mai feiring!! Komiteen har sendt over en liste med 
forslag til forbedringer og erfaringer. FAU sin 17.mai ansvarlige vil lage en 
oppsummering av skrivet til neste FAU møte.  
 
Viktig at det innhentes informasjon og erfaringer også fra Liljevatnet sin 17. mai 
komité. Neste års 17.mai komitè bør sikre at både Brattholmen og tidligere 
Liljevatnet er godt representert i komiteen. Det er også viktig at innspill fra årets 
17 mai komitee gjennomgås av neste års komitee.  

 
7. Bibliotekbøker; noen positive tilbakemeldinger? Forslag til måter å nå 

foreldre? 
Er mottatt mye bøker fra Liljevatnet skole. Disse er fortsatt ikke pakket ut. Etter 
at disse er pakket ut kan bibliotekansvarlig lærer melde hvilke bøker som er 
populære/etterspurte, der biblioteket mangler bøkene.  
 
Ønsket er da at vi opplyser om disse slik at de som eventuelt har slike bøker og 
som er ferdige med dem kan vurdere å donere bøkene til skolebiblioteket.  
 

 
8. Innsendte saker  

a. Sak 1: Klage på at årets FAU er for stort og sammensatt.  



Klage er sendt inn for sent til å kunne vurderes/etterkommes. Struktur for 
FAU for 2019/2020 var oppe til diskusjon ved starten av 2019, men da 
kom det ingen innspill eller klager.  
 

b. Sak 2: Forespørre mulighet for å gjenåpne Arefjordsbroen i 
rushtiden.  

 

Basert på telleslynger fra Statens Vegvesen er det i dag maks 25 flere biler 
som svinger inn til Valen i retning sentrum sammenlignet med før 
reguleringen. Tyder på at antallet som må forbi denne veien enten er lavt, 
eller at mange ikke overholder reguleringen.  
Ingen mulighet å gjøre dispensasjoner på allerede dispensert skilt. Er 
derfor ikke mulig å f.eks gi dispensasjon for beboere.  
Kan evt legge inn søknad om å fjerne gjeldende dispensasjon med 
begrunnelse i at endrngene i tidsavgreninger for lyskrysset i Valen er 
tilstrekkelig regulering alene.  
Evt at vi hører om vi kan forandre tiden regulering gjelder for fra 0600 til 
for eksempel 0730? 

 
9.  Annet 

a. Fotball for de minste klassetrinnene 
Det oppleves som svært negativt at ballbinden er reservert for kun de 
eldste klassetrinnene. Elevene fra Lijevatnet er vant til å ha et fotballtilbud 
for samtlige klassetrinn. Trivselsansvarlig ved FAU vil gå i dialog med 
skolen  for å vurdere ulike muligheter for å la alle som ønsker få kunne 
spille fotball i friminuttene.  
 

b. Høyttalere for bruk eksempelvis under 17. mai for korpsmusikk.  
FAU vil vurdere muligeten for  å kjøpe ny høyttaler for 17.mai 

 
10. Befaring av nytt uteområde bak A-bygget.  

Hele FAU var på befaring av den nye uteplassen. Vi ble som gruppe overrasket da 
plassen fremstår dårlig utnyttet med alle lekestativene samlet i et hjørne og øvrig 
et stort område som er asfaltert. Dette var ikke det vi så for oss da vi fikk beskjed 
om at nå var det endelig Brattholmen Skule sin tur til å bli oppgradert. FAU tar 
saken videre med skolen/kommunen da vi ønsker et uteområde som stimulere til 
lek og aktivitet, da dette øker trivsel og reduserer mobbing.. I tillegg ansees 
muren mellom ny nedkjørsel og uteplassen som farlig, da mange barn kan få lyst 
til å balansere på muren med fare for at de faller ned.  

 
 
 
 
 

Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 


