
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 4. desember kl 1815-20 
 
Innkalt:  

 FAU for Brattholmen Skule 2019/2020 
 
Også innkalt: Anja Solli.  
Også innkalt, men kunne ikke delta : Liss Hamre Schmann. 
 

Tilstede:  

Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 1a Sekretær 
Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

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

Hilde Røssland 5a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 5b Kasserer 
Helene Knudsen  6a 17maikomiteansvarlig  
Shima Bayrami 7b Tema-og klassekontaktansvalig 
Pål Henning Kvalsvik 7c  
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter 
Saker å ta opp sammen med rektor 

a. Oppdatering planer på og rundt skolen og da spesielt lys på nye 
uteplassen? 
Noe av belysning rundt bakplass og ny parkeringsplass er satt opp og i 
drift, men gjenstår fortsatt noe belysning. Plassen i seg selv er heller ikke 
ferdig og ny leker skal komme til fra andre steder i kommunen.  
Ellers ingenting nytt angående status for når nye sløyfen rundt nedre 
parkeringsplass.  

b. Strøing av uteområder vinterstid. 
Kommunal tjeneste strør uteområdet. Vanligvis foregår dette sent på 
kveldstid, men ved noen tilfeller er det nødvendig å gjøre på morgenen. Er 
dette rett? Mener å huse hun sa det helst skulle skje før kl 7, men at det 
var ikke alltid da rakk å komme så tidlig på morgenen?Det blir strødd fra 
øvre parkeringsplass, langs med skolebygg og ned til nedre 
parkeringsplass. Vi har fått et kart over området som strøs, tror de strør 
der de skal, og at samme stedene hver gang?Store deler av skoleplassene 
blir derfor ikke strødd. Det kan derfor være svært glatt på skoleplassene 
selv om gangvei mellom parkeringsplasser er strødd.  

c. Flere foreldre på Nygårdshøyden opplever at veien ned til skolen er 
blitt smalere og dermed farligere som følge av arbeid ned mot nye 
parkeringsplass og bakplass.  
Bakgrunn for risiko er utforming av nytt autovern som gjør veibane 
smalere. Samtidig melder lærere at veien nå oppleves som tryggere med 



tanke på ferdsel til og fra øvre parkeringsplass. Skolen vil ta opp 
problemstilling med kommunen, samt søke om speil for å bedre oversikt i 
svingen ned fra Nygårdshøyden.  

d. De nye lekeapparatene – tauene er ikke lenger skikkelig festet til 
bakken melder foreldre. I tillegg plukkes steiner ut av muren og er 
spredd over plassen.  
Skolen ble gjort  klar over at det var et løst feste på ene lekestativet etter 
at det var nytt, men det er rettet opp i. Skolen skal likevel ta en ny sjekk på 
lekeapparatene.   
 

e. Står to fotballmål på Liljevatnet Skule som ikke virker å være i bruk. 
Disse har nett og er tilsynelatende i god stand. Kan dette være noe 
for Brattholmen Skule?  
Rektor snakker med vaktmestertjenesten og ser på muligheten for å få 
brakt fotballmålene ned til Brattholmen Skule.  
  

f. Skule/SFO: 3b opplever å være isolert fra 3a og klassene over og 
under da de er sammen med 5. klasse i annet bygg. Denne 
isolasjonen utheves av at de også er der i SFO. Er dette en god 
løsning?  
Anja har sjekket med kontaktlærer og ingen forelder meldte inn 
bekymringer rundt dette i foreldresamtalene. Under FAU møte i november 
ble en lignende bekymring luftet, og Liss kunne da avkrefte at elevenesom 
har klasserom i det nedre bygget er der mens de spiser, men at alle samles 
ute og til felles aktiviteter etter at de har spister særlig isolert i SFO. Men 
unntak av akkurat rundt måltidstid er elevene samlet for felles lek både 
ute og inne.  
 

g. Status skolepatrulje  
Anja opplever at skolepatruljen, bestående av 15 elever fra 7. trinn, er 
veldig flinke. Rektor har evalueringsmøte med elevene i skolepatruljen 6. 
desember.  
Mangler striper ved overgang etter oppgradering av fartsdump like ved 
inngang til skoleplassen. Inntil denne er på plass igjen dirigeres det kun 
ved overgangen på hovedveien langs med skolen.  
 

h. Rektor har fått ny jobb og slutter 22. februar 
Utlysning for stilling ligger ute på kommunens nettsider. Trolig vil det 
være en overgangsperiode mellom at Anja slutter og ny rektor ansettes 
der det må utpekes konstituert rektor.  

 
2. Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling ble godkjent.  
 

3. Oppdatering fra trafikkgruppen: 
i. Oppfølging av bruk av belte på buss.  

Følges opp i neste FAU møte etter jul.  
 

4. Klasse 1b og 6a mangler søknad om FAU midler 



FAU representanter for klassen gjort oppmerksom på dette.  
 

5. Status temakveld 
Jobbes med over jul.  
 

6. Status trafikkgruppen og møte den 11. desember. Forberedelser til møtet.  
 Går enten til eller fra Arefjort ca 08:25 
 De som kommer syklende fra Liljevatnet – hvor skal de krysse? Ingen 

overgangsfelt.  
 For dårlig gatebelysning.  
 Manglende gangbro fra Arefjord terrasser som egentlig var planlagt?.  
 Dispensasjon over broen i Arefjord er kun for buss i rute.  
 Håndtering av at broen over Arefjord er stengt 06-09. 

 
7. Innsendte saker 

 
a. Revurdering av tidligere vedtak av gratisprinsippet.  

Innmeldt sak stiller spørsmål rundt måten gratisprinsippet håndteres ved 
Brattholmen skule. Innsender opplever at det håndteres strengere ved 
Brattholmen enn ved andre skoler i Fjell kommune. Tidligere har klassen 
hatt felles lunsj for klassen/trinnet, kantine og kiosk på Brattis-disko. Dette 
ble fjernet med begrunnelse i gratisprinsippet. Innsender stiller spørsmål om 
hva som er annerledes når foreldre MÅ bidra med bakst til Brattis-disko, 
mat til fellesbord (j.f. annlesiveka) samt at alle foreldre på 2. og 6. trinn må 
stille med kaker og kaffe til 17. mai.  
Med bakgrunn i dette (og Utdanningsdirektoratet sin tolkningsuttalelse av 
06.08.2015 som vedlegg) sin bes FAU om å gjøre en ny vurdering av 
gratisprinsippet.  
 
Etter diskusjon i FAU ser FAU at det er rett å å ikke endre tidligere 
tolkning av gratisprinsippet gjort ved FAU på Brattholmen Skule. FAU har 
fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som er takknemelig for ordningen 
slik den er idag, nettopp grunnet trang økonomi. En tolkning uten unntak 
gjør den lett å forholde seg til og FAU ved Brattholmen Skule opplever 
ikke at arrangementene ved skolene er mindre gode for elevene nå enn de 
var tidligere. FAU ser problemstillingen ved å pålegge foreldre å f.eks 
måtte bidra med bakst til fellesbord som ved annleisveka. FAU minner om 
at det som ble skrevet i FAU referat tidligere i høst, at det er en mulighet 
for foreldre til å få refusjon for utgifter til innkjøp av ingredinser til kake 
dersom det skulle ønskes. Dersom man baker på vegne av klassen, er 
klassekassen nettopp ment for å dette slike utgifter. Der det ikke søkes om 
refusjon til utgifter vil pengene bli væende i klassekassen og gå til 
aktiviteter for elevene.  
  

 
b. Ønske om veiledende forslag fra FAU med tanke på skjemtid og bruk 

av data.   
Kommer tilbake til dette etter jul.  
  



c. Dugnad før 17.mai. Meldes fra klassene at mange foreldre føler det 
blir mye dugnad.  
Dette syntes FAU er leit. FAU ønsker å rette oppmerksomheten mot at 
dette er et arrangement som er arrangert av foreldre for oss og barna 
våre. Om det ikke er dugnad blir det dessverre heller ikke 17 mai feiring 
på Brattholmens Skule. 
Tidligere Liljevatnet Skule har god erfaring med å spørre ”hvem kan 
bake?” 
fremfor å pålegge alle foreldrene i en klasse å bake. Dette syntes FAU at vi 
skal prøve. Alle barna får da med hjem et skriv med spørsmål om mulighet 
for å bake som levers tilbake til 17 mai komite. 
 
FAU tenker at det holder at én klasse rydder skolens område dagen før 17 
mai. Vi tenker det blir 5. klasse, og at 2. og 6. klasse er ansvalig for boder, 
bjørk/flagg osv som vanlig. 
 
FAU skal lage en anbefalt arbeidsliste for mai og hører også om det er 
mulig å få plassen kostet av maskin istede for at man står å koster som 
foreldregruppe dagene før 17 mai. 
Ved Liljevatnet var det vanlig å ha en velferdskomitee som er ansvalig for 
en dugnad, vi tenker dette er en ide vi også kan ta i bruk på Brattholmen 
Skule. Forslaget legges frem for 17 mai komiteen.  

 
 


