
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 21 oktober kl 19-20.30 
 
Innkalt: Alle FAU representanter 2020/21 

Navn Klasse Verv 
Christine Bildøy Asheim 1a 17maikomiteansvarlig 
Bjarte Bøe Alræk 1b nestleder FAU, SMU, SU, KFU 
Henrik N Ertzeid 
 

2a Sekretær 
 

Solfrid Bakke 2b 
Brattisdiscoansvalig 

Trine Bjørke Mandrup 3a Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 
 

Cecilie Bernestangen 3b Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig. 
 

Magnhild Dagestad 
 

4a 17maikomiteansvarlig 
 

Magnhild Dagestad 
 

4b 
 

Pål Henning Kvaslsvik 5a Trafikkgruppen 
Dag Barøy 5b Trafikkgruppen 
Hilde Røssland 6a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 6b Kasserer   
Helene Knudsen 7a Kasserer 
Helene Knudsen 7b  

 
 
Også innkalt : Rektor, Liss Hamre Schumann 
De som var tilstede er uthevet 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
Coronavirus status 
- veldig glad for at ikke har hatt smitte på skolen 
- rektor syntes både lærere og elever er flinke til å følge regler 
- I år blir det digitale foreldremøter- de som ikke behersker språket osv får tilpasset 

møte 
 

Uteplassen/nye avstigningssløyfe- rektor er på plass hver morgen.  
Mye trafikk ved dårlig vær.  
Mange barn passerer i forskjellige retninger- viktig å få laget et overgangsfelt slik at alle 
passerer på et sted. Rektor følger dette opp. 
 
Skal i gang med nytt meldesystem som heter ”Transponder” (en app)- her skal alle 
meldinger mellom skole og hjem gå. Skolen er opptatt av sikkerhet, og dette systemet har 
god sikkerhet. Gjør det lett å kommunisere med lærer. 
Tilsvarende for SFO men foreløpig kun for fravær. 
 
 



Uteområdet øvrig skolen 
- rektor har tatt kontakt med kommunen mange ganger 
- taket på skolen skal byttes- men det er ikke satt et tidspunkt 
- rektor er fornøyd med lærerressurses til tross for kutt i kommunen 
- når det gjelder vedlikehold og uteområde er det tydelig at kommunen stopper. 

Rektor har bedt om lekestativ, sykkelstativ med mer Skal få leker fra svingen 
barnehage som legges ned til våren. Utover dette er ingenting lovet. 

- Planer for storeplassen virker å ha stoppet opp 
- FAU kan bidra med middler hvis dette kan være en god løsning der skolen har ansvar 

for plassens vedlikehold fremover. 
 

Reflekskampanje- samarbeid med skolen? 
- FAU bidrar med pepperkaker og reflekser 
- skolen starter med å snakke om dette og levere ut vester som rektor har funnet 

oppbevart på skolen. 
- Hver klasse får i utgangspunktet to bokser med pepperkaker. Første dagen får alle 

refleks og pepperkake. Deretter kan den enkelte lærer velge tilfeldige dager der de 
som har refleks premieres med en pepperkake. 

- Starter på mandag- FAU legger ut info fredag  
 

Sykkelskur; Skolen har fått sykkelskurer fra FAU- vaktmester vil ikke rive. FAU kan 
gjerne rive og så kan man plassere sykler på andre steder. FAU gjør dette.  
 
Hvilke begrensninger settes på Chromebook, og hva er balansen mellom læring via 
Chromebook og skriftlig. Punktet er basert på e-psot sendt inn av foreldre som er 
videresendt til rektor.  
- dette sendes videre til rektor som et utvidet spørsmål for å høre om at skolen har et 
bevisst forhold til dette.  

 
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Trafikkgruppen; Hilde Røssland, Dag Barøy og Pål Henning Kvaslsvik 

a. Reflekskampanje- initierer denne 
b. Overgang for barna som kommer fra Skrubbeneset- kontakter kommunen 

 
4. Skolepatruljen- nye retningslinjer. Skal vi gjøre noe med dette? Har nok ikke mulighet for 

å gjennomføre dette da det nå også er svært mange usikrede veier rundt skolen. Følger 
opp med kommunen først.  
 

5. Innsendte saker  
a. ”Jeg så et innslag på tv i går ang innsamlingsaksjonen - engasjerer 

Brattholmen seg der?”  
- Svar fra rektor; i år har det vært litt opp til hver enkelt klasse  

 
b. ”Tidligere år har det vært reflekskonkutanse-hva er fokuset der? Med de 

veiene og alle trafikken burde det være fokus på det hele vinterhalvåret.”  
Svar; se punkt over. 

 
c. ”Jeg har tenkt på dette med at alt skal være gratis. Allikevel blir det alltid 

kjøpt gaver til lærerne til jul og sommerferie. (Det er sagt at det ikke skal 
gjøres, men det blir gjort) Denne utgiften må klassekontaktene ta alene. Har 
fau tenkt på at noen da kanskje har lyst men vegrer seg for å være 
klassekontakt? Jeg har det siste året spleiset med klassekontakten til klassen 
fordi jeg ikkje syns det er rett at klassekontakten skal stå for dette. Jeg 



snakket med en annen klassekontakt som var i en skvis pga dette. Det ble så 
dumt når alle lærerne fikk gaver unntatt vår, når vi er så fornøyd.” 

 
SVAR: FAu ser videre på denne saken.  

 
 

d. ”Jeg ønsker det blir diskutert bedre rammer for henting av barna i SFO-tiden 
enn det som fremkom på sms i dag. For meg høres det veldig rart ut at jeg 
skal stå ute og vente til en ansatt kommer ut for å sjekke etter foresatte? Vi 
henter ting eller barna inne i bhg, men viser stort hensyn. Det må være mulig 
også her? ” 

- rektor forstår at dette ikke er lett, og skal prøve å finne en god løsning på dette f.eks 
at foreldre kan komme inn fredager for å se på plassen 

- er hele tiden for å begrense effekten av f.eks en forelder er smittet 
- FAU svar; ønsker at alle klær sendes hjem hver fredag- og at om mulig kan foreldre få 

tilgang på garderoben denne dagen.  
 
e. ”Kunne skolen oppfordret til å ha en frivillig utkledning/kosetime fredag i 

forbindelse med halloween for å dempe presset om å gå ute lørdagen. Kunne 
du hørt om andre er helt uenig i dette eller om det er en mulighet?” 

- SFO maler masker og har pølser osv som en liten fest uten markering at er 
Halloween- ikke mye annonsering 

- Skolen føler det blir feil å arrangere da dette blir til at elevene da må kjøpe inn 
kostymer osv 

 
f. Fra SFO; 

Småtrinnet og SFO- kommet sms fra SFO med påminnelse om at SFO vil ha 
beskjed før kl 11 om når barn skal hentes. Men mange ringer når barna skal 
komme ned til avstigning. Oppmerksomheten tas da bort fra barn til fordel for å 
svare mange telefoner. Send derfor heller meldinger før kl 11 om henting, eller 
kom opp å hent barnet. Voksne i SFO vil hente ut barnet hvis SFO er inne. Kan 
rope inn i gangen om man ikke ser en voksen.  
 

g. ”Eg har en sak. Har kommet meg for øre at trenden med å slå de som har 
klippet seg i bakhodet er tilbake igjen. Er helt utrolig å måtte ha dette som en 
sak men dette må det bli en slutt på. Alle bør ta en prat med sine barn om at 
dette er totalt uakseptabelt og KAN få større konsekvenser enn "planlagt". 
Elever går med hettegenser eller evt ikke tør å klippe seg for å unngå dette 
og enkelte benytter muligheten til å slå ganske hardt. Vet ikke om rektor og 
andre ansatte vet om dette, og hvor utbredt dette er, men har fått vite fra 
flere at det skjer. Å bli slått i bakhodet uansett kraft er vold og det må det bli 
slutt på og slått kraftig ned på fra skolens side.” 

 
Svar fra rektor: En lignende henvendelse fikk vi til skolen i starten av sist uke. Vi 
fikk tilbakemelding om at dette skjer på mellomtrinnet og rektor og 
avdelingsleder har snakket med alle klassene og informert lærerne om at dette 
skal stoppes umiddelbart. Det er en greie på tik tok og youtube som går over hele 
verden og som våre elever og har fanget opp. Vi har gitt melding om at om noen 
ser eller hører mer om slike hendelser skal informere rektor om hendelsen. 
Skolen tar dette på alvor og aksepterer ikke slik oppførsel. 
 

Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 


