
Innkalling FAUmøte 
Sted: Teams 
Tid: mandag 02 februar  kl 18.00-1850 
 
Innkalt: Alle FAU representanter 2020/21 

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: -Smittesituasjon. Gult nivå før jul. Utvidet bemanning på SFO for å kunne ha full 
åpningstid. Nå er det over på grønt nivå. Vært voldsomt smittetrykk på 7 trinn. 
Smittevernlegen avgjør om åpningstid skal reduseres eller om det skal bli hjemmeskole.  
Spredt smitte i de andre trinnene. Noen holder barna sine hjemme. Men er mange elever 
på skolen. Slutt på testregime, kun elever skal teste seg ved symptom. Usikker på 
informasjon ut ang smittetall framover, bruker mye tid på dette. FAU er for informasjon, 
heller for mye enn for lite. Alle elever har fått med seg 5 tester hjem. Ikke alle tester seg 
selv om det er sendt ut melding om at dette skal gjøres. Ny oppdatering fra 
smittevernlegen i morgen. Kun 2 ansatte har vært smittet. Hvor mye smitte vil det bli 
framover. Prøver å unngå reduserte åpningstider. 



-100 årsdag på 1 trinn i forrige uke, kjekk dag. Elevene latet som de var 100 år. Prøver å 
finne på aktiviteter med elevene. 2 trinn har vært på en lekeplass og kokt reinsdyrsuppe 
ute i en lavvo (samisk uke).  Live sending på fredag der de skal intervjue noen elever om 
hva de har gjort i den samiske uken. 
-Matteuke i uke 7, håper å få det til på alle trinn. Starter opp med fadderordning igjen. ---
-Neste uke starter de opp med aktivitetsledere igjen. 
-Utviklingssamtaler mellom vinterferie og påskeferie. Uke 12,13 og 14.  
-Overnattingstur 5 trinn Fjell festning i slutten av mars. Får dekket buss og opphold.  
-Skidag for 6 og 7 trinn, FAU dekker bussen. Prioriterer 7 trinn.  
-Budsjettet er landet. Fått inn mange analoge bøker. Nye norsk bøker på mellomtrinnet, 
samt matematikkbøker. Alle elever skal kunne skrive og sette opp regnestykke i 
papirform, selv om det digitale tar mer over.  
-Fysisk avvik, bygning. Driftsavd har ansvar for dette. Avvik garderobe gymsal og 
inneklima/luft. Avvik er rette opp. Men er en gammel bygningsmasse, så alt kan ikke 
rustes opp.  
-Landskapsark har vært på befaring og skal levere skisse etter hvert. 
-Nytt skilt på skolen.   
-Skal få flere lekeapparat på baksiden av skolen, kommer til våren.  
-Møte i morgen iht gamle brattholmen skole, lang prosess om hva som skal gjøres med 
den gamle skolen. Utbygger Telle er interessert i å flytte bygningen inn i tunet på det nye 
boligfeltet, kan brukes til allaktivitetshus. Evt flytte ut til Misje, museumstun.  

 
2. Oppdatering kontoer og økonomi  
Totalsaldo 56 000. En klasse har ikke søkt om penger til klassekasse. Håper på vanlig 17 
mai så vi får inn penger igjen.  

 
3. Chromebook: Vært i kontakt med Øygarden kommune, håper å få til møte andre 

uken i mars. 
4. Foreldrekveld: Kan sende forslag om tema til Cecilie og Trine. Rekker gjerne en 

samling i løpet av våren.  Vært i kontakt med «kroppen min». Budsjett: ca 5000 kr. 
Finne en vinkling som appellerer til flere trinn.  

5. Trafikkgruppen: En del lys rundt skolen som mangler. Lys på parkeringsplass vekke.  
6. Refleks: mange barn går uten refleks. Veldig viktig å sette fokus på dette. Legge ut 

innlegg på FB som alle deler i klassegruppene. 
7. 17 mai oppdatering: Stemningen var fin, men ikke alle kom. Har valgt en leder fra 2b. 

De skal ha møte 7.2. De har laget en messengergruppe som de kan ha kontakt i. Det 
er satt opp budsjett. Digitale lodd var ikke suksess budsjettmessig. Loddbøker, betale 
med vipps er ett forslag. Lurt å ha god kontakt med 17 mai gruppen for å sikre 
fremdrift. Må planlegges godt, viktig å få inn penger til å sikre fremtidige penger til 
klassekassene. Ta kontakt med Fjellklang ang å spille på 17. mai.  

8. Brattisdisco: Tar en ekstra kikk på at fordelingen blir rettferdig slik at noen ikke 
ender opp med å ikke få brattisdisco. Sende ut ny liste til klassekontaktene.  

9. Ingen innsendte saker.  
 

Neste FAU møte: Satser på fysisk møte i mars, 1 uke etter vinterferien. 
 
 


