
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 2.  oktober kl 1815-20 
 
Innkalt:  

 FAU for Brattholmen Skule 2019/2020 
 
Også innkalt, men kunne ikke delta : 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 
 

Følgende saker ble tatt opp med rektor på epost da rektor ikke kunne delta: 
a. Oppdatering planer på og rundt skolen, og da spesielt status på nye 

trafikkslyngen på nedre parkeringsplass.  
Ingen status her foreløpig. Rektor informerer FAU så snart hun får vite 
noe.  
 

b. Utsending av invitasjoner til teater og tilsvarende heller på mail eller 
som ranselpost?  
Skulen deler alle invitasjoner pr epost. Det er lenge sidan vi har levert ut 
invitasjonar på papir. Viss dette er blitt gjort i no tid er det fordi det er 
blitt levert til skulen i papir. Vi gir beskjed til dei vi støttar at dei sender 
invitasjonar pr e-post.  
 
 
 

c. Status skolepatruljen.  
Vi har evaluert første veka av skulepatruljen og set inn dei tiltaka vi ser er 
naudsynte. 
 



d. Gjennomgang av klassekontaktenes oppgave; klare skriv for dette. 
Klassekontaktene har hatt felles møte. Tilbakemelding er at dette var 
veldig bra og konstruktivt.  

 
2. Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling ble godkjent.  
 

3. Årsplan 
Årshjulet begynner å komme på plass.  

 17. mai komite kalles inn første uken etter høstferien.  
 Gjenstår å velge tema for temakveld slik at planlegging av denne kan 

begynne.  
 Juleavslutning utgår. I stedet vil vi ha annerledes veka med café og 

utstilling. Tidligere navngitt julekomié vil i stedet bli ansvarlige for 
annerledes veka.  

 Klassekontakter skal ha sendt ut oversikt og plan for mindre 
arrangementer som f.eks brattis disco.  

 
4. Inndeling av arbeidsoppgaver og interessefelt blant styrets medlemmer 

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. 
Statens vegvesen kommer på befaring i krysset Arefjordvegen/krysset mot 
Brattholmen 21.10 for å se på trafikk og trafikkbildet rundt tidpunkt for 
skolestart om morgenen.  Trafikk gruppen ønsker at så mange som mulig av 
barna går til skolen denne dagen.  
Info om dette, legges ut på Trafikk gruppen og FAU sin facebook side i forkant. 
 
Gruppen har spilt inn forslag om riller i vei (for å øke opmerksomhet om å senke 
fart), bedre lys og generell fartsbegrensning. Vegvesenet vil også se på hvordan 
krysset kan tilrettelegges for fotgjengere. 
 

6. Anbefalinger rundt dugnad, verv og fritak om man allerede har verv 
Oppfølging av punktet fra tidligere møte som diskuerte hvorvidt de som besitter 
verv i f.eks 17.mai komité eller FAU skal være skjermet fra andre verv. Det har 
vært praksis i tidligere år, og FAU støtter denne praksisen, at de som besitter et 
av de større vervene som 17.mai komitè, FAU representant eller klassekontakt er 
skjermet fra andre slike verv senere. Unntaket er selvsagt hvis de ønsker dette 
selv. Denne skjermingen gjelder ikke mindre oppgaver som å arrangere brattis 
disco eller temakvelder annet enn det året/årene man har et tyngre vev.  
 
 
Aktivitetsdag og til andre arrangement er det ofte de samme som stiller opp 
frivillig og baker hvert år. FAU anbefaler at disse lever kvittering på utgifter og 
får dekket direkte utlegg fra klassekassen. FAU anbefaler ved Aktivitetsdagen 



skal barna ha frukt i tillegg til bolle. Usikkert på om FAU dekker frukt eller barn 
tar med frukt selv, dette avhenger av FAUs økonomi. Følger opp i april.   
 

7. Anbefalinger rundt bursdagsfeiringer 
Her kommer eget skriv fra FAU- dette legges ut på skolen hjemmesiden innen 
kort tid. 
 

8. Utstyr fra Liljevatnet må transporteres til oss, og vi må ha en opprydding i 
boden hos oss. Legge plan for dette. 
Har vært kontakt med ansvarlig ved Liljevatnet for å hente ut ting der. Utfordring 
er at nøkler og låser har blitt skiftet ut. Jobber med tilgang. Kan bli nødvendig å 
kalle inn noen fra FAU på kort varsel til å hjelpe med å tømme rommet. Trolig 
mye der som ikke er verdt å ta vare på i følge tidiligere medlemmer av FAU 
Liljevatnet.  
 
Samtidig er FAU sitt rom på Brattholmen uryddig, og det er blitt brukt som lager 
av blant annet oppussingsmateriell. Må ha en rydderunde snarlig.  
 

9. Gangen i videreformidling av FAU referat til klassen. Må alt gå via 
klassekontater eller er dette en ”tungvint løsning”? 
Dette ble diskutert kort, og konklusjon er at FAU representanter vil sende 
informasjon direkte til klassene. Unntaket er 7.klasse som har tre klasser for en 
FAU representant. Her vil fortsatt kommunikasjon gå gjennom klassekontaktene.  
Dersom FAU representanter får saker tilsendt fra foreldre i klassen på trinnet 
sitt, så skal de sette klassekontakt på kopi når sak bekreftes mottatt. På denne 
måten holdes klasssekontaktene oppdatert på hvilke innspill som er kommet fra 
foreldre i klassen.  
 

10. 17 mai: oppdatering endelige inntekter og evt ris/ros.  
 
Her følger en stikkorsform oppsummering av erfaringer ved fjorårets 17. mai 
feiring. Disse vil bli arbeidet med av årets 17.mai komitè.  
 

 Høyttalerne og problem med disse. Klar anbefaling om at det må skaffes 
nye. FAU ser på noen alternativer.    

 
 Holde litt mer orden i toget. Mange barn ute av toget.   

 
 Opptreden på haugen sklir ut. Litt bedre dirigering? Infoskriv til foreldre?  

 
 Øve på flere vers av nasjonalsangen?  

 
 Foreldre må være flinkere til å stå i ro og følge med under sanger og taler 

fra haugen.   
 

 Vipps var nede under deler av arrangementet. Vurdere flere 
betalingsmetoder? Liten risiko for lignende hendelser, men samtidig 
medførte dette er stort bortfall i inntjening.  

 



 Bilder som legges ut fra arrangementet fra skolens fotograf. Forslag er å 
gjøre det svært synlig hvem som er offisiell fotograf slik at man kan 
reservere seg mot det hvis man ikke ønsker å være avbildet.   

 
 Boder åpnet tidligere.   

 
 For mye lapskaus. Sammenheng med varmt vær?   

 
 Tidligere år klage på manglende kyllingpølser. I år hadde vi, og ingen 

kjøpte.   
 

 Mange barn tar lekene og premier litt for mange ganger. Lage 
begrensninger på hvo mange ganger hver enkelt kan delta i hver aktivitet? 

 
 Loddbøkene bør ha med veiledning på engelsk.   

 
 Førstehjelpsstasjonen manglet førstehjelpsskrinet.  

 
 

11. 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.  
 

 
12. Innsendte saker : FAU ser at en del av sakene under skal sendes til skolen 

da dette er saker som skal til administrasjonen. FAU ønsker likevel en 
oppdatering på det vi føler angår mange av skolens elever som gruppe 
blant annet sak a, b, d og e. FAU har presisert i disse punktene hva vi føler et 
et anliggende for FAU og hva vi ønsker å få tilbakemelding på.  
 

a. Sak 1: Gym i gymsal og kapasitet 
Fra forelder i 6 klasse: Har tenkt på dette med gym timene til klassen. 
De kan ikke være i gymsalen pga at det ikke er ledig. Tenker det er 
greit å ha ute gym når det er vær til det og ha gymsalen tilgjengelig ved 
dårlig vær, men dette er ikke tema. Dette er uhørt. Anja sier at skolen 
har kapasitet, men det har de altså ikke når klassene må ha ute gym 
pga dårlig kapasitet på gymsal.  
Hvor mange gymtimer skal en 6 klasse ha egentlig? De har to timer i 
uken, 5 klasse har 4 timer vet jeg. 
 
FAU ber rektor om en skriftlig redegjørelse for kapasitet i gymsalen, antall 
gymtimer per trinn og hva som er gjeldende praksis for utegym kontra 
bruk av gymsalen.  
 



b. Kommuneøkonomi og konsekvenser.  
Vi les i Vestnytt at skulane i haust skal merke godt at det skal kuttast 
utgifter til vikarar og andre personell-utgifter. Eg lurer på om rektor kan 
svare konkret på korleis vi vil merke desse kutta ved Brattholmen skule. 
Det har i fleire av klassene ofte vore inne ekstra vaksne både i klassene og 
i friminutta for å oppretthalde eit trygt og godt skulemiljø, vil slike 
ressursar no måtte kuttast ut i større grad enn før? 
 
Dette er også en klar bekymring fra FAU. Det har vært snakk om flere 
episoder ute og på SFO der foreldre ikke opplever at voksne er tilstede og 
følger godt nok med. Men slike episoder blir oftest bare historier om 
enkeltsaker, noe FAU ikke kan gripe tak i.  
 
FAU oppfordrer foreldre til å melde fra skriftlig dersom barna opplever 
episoder på skolen slik at skolen plikter å dokumentere disse.  
 
FAU har også bedt rektor om å svare mer konkret på hva som blir 
konsekvensene av den nye kommuneøkonomien på Brattholmen skule.  
 

c. Rapport om rus på ungdomstrinnet.  
Det er aukande utfordringar med 
rus på ungdomsskulane i kommunen og ei arbeidsgruppe foreslår ei 
rekkje tiltak der mykje handlar om å auke fokuset på barna før dei blir 
ungdomsskuleelevar. Eit av tiltaka dei foreslår er MOT-innsats frå 5. 
klasse, dette startar no i 8. klasse. Skal FAU sjå på om vi bør fronte 
MOT på Brattholmen og/eller andre tiltak som kan hindre elevar i å 
hamne i feil miljø? Det er om lag 50 elevar i eit risikomiljø for bruk av 
ulovlege rusmiddel ved Fjell ungdomsskule. Dermed har vi sikkert ein 
viss andel som no går på mellomtrinnet på Brattholmen skule som kan 
kome til å gå i den retninga. Kanskje rektor veit om barneskulane  
allereie skal i gang med noko i kjølvatnet av denne rapporten eller om 
FAU bør involvere seg i dette for å prøve å få i gang gode tiltak? 
Rapporten ligg her:  https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/presenterer- 
forslag-til-tiltak-mot-rusbruk/ 
 
Rektor svarer at skolen har er løpende samarbeid med MOT og ANT 
gruppen, men at de samtidig er postive til videre å utvide dette 
samarbeidet.  
 
FAU sjekker med Janne Espeseth, bedre kjent som Janne Politi, om hun 
kan være interessert i å besøke skolen for foredrag. Kanskje dette kan 
være aktuelt som tema for temakveld?  
 

d. Klasseverv 
Angående valg av elevrådsformann/representant, TL, miljøagentene 
osv. Det er svært ofte de samme elevene som blir valgt igjen og igjen. 
Skuffelsen til de som håper hvert år; at i år må det være min tur. Tror 
mange elever ikke stiller til slike valg, for å unngå skuffelsen. Kan være 
en måte å stenge enkeltelever ute. Er dette noe skolen kan endre på? 



F.eks. at man i hver klasse har navnelapper på alle som ønsker. Så 
trekker man 2. Og er man det ene, kan man ikke bli det andre. Bare en 
tanke. Og har man vært 1 år, kan man ikke bli neste år. Dette er en 
måte å få med alle elever på. 
 
Det er FAU sin klare oppfatning at dette er noe skolen må kunne få orden 
på. FAU anbefaler en regel der en elev som har innehatt et verv ikke kan 
ha det samme vervet påfølgende år. Dersom mange interessenter bør man 
prioritere de som aldri har hatt et verv, slik at en elev som tidligere har 
hatt et verv ikke får et annet verv påfølgende år.  
FAU stiller spørsmål ved om hyppig utskiftning av lærere og vikarer har 
vært bidragsytende til problemet.  
FAU ønsker å vite om skolen har skiftlige føringer for hvordan dette skal 
gjennomføres? FAU opplever at dette er en sak som har kommet opp 
gjentatte ganger.  
 

e. Førstevelger og andrevelger 
Noen likhetstrekk med punktet over. Vet at her er det og enkelt elever 
somvelger bort å være med på aktiviteter. Fordi de alltid blir valgt sist. 
Dette er noe de sa klart fra om i plenum i gymsalen; nei det skal vi ikke 
ha. MEN det foregår hvert friminutt. Burde være 0 toleranse på dette 
på skolen. De må komme opp med en regel på hvordan dette skal 
gjøres; dette for å unngå utestengelse av enkelt elever. Vi har en skole 
med 0-toleranse for mobbing. Da må dette på dagsorden. 
 
Ber om at dette løftes opp og jobbes videre med av skolen. Her er det 
viktig at lærerne som er ute i friminuttene er påpasselige og følger med. 
FAU er bekymret for at manglende oppfølging her kan være en av 
konsekvensene av en strammere kommuneøkonomi.  

 
13.  Annet 

a. Status på tidligere innspilte punkter om uteområdet på skolen.  
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 
 

c. Fotograf 
Fotografering er fullført, og de fleste skal ha motta bildene sine.  
 

 
14. Befaring av nytt uteområde bak A-bygget.  

FAU leder har tatt kontakt med Rune Holt ved teknisk etat. Tilbakemelding er at 
de jobber med saken og følger opp FAU sine innspill. Kommunen har fortsatt to 



uker på å levere et skriftlig svar.  FAU følger opp videre med problemene rundt 
både nye plassen og gamleplassen.  
 
Tilbakemelding så langt fra teknisk etat er at det blir en hastesak rundt 
storeplassen med tanke på drenering og is/HMS. Klagesak på nye plassen.   

 
En del negativitet fra barna fra Liljevatnet. Ingen aktiviteter for barna i 
friområder sammenlignet med det de er vant med.   

 
Nye plassen mangler også belysning. Kan bli en utfordring når mørketiden 
kommer.   
 
 
 
 

Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 


