
Innkalling FAUmøte 
Sted: on-line 
Tid: Onsdag 10. mars kl 20-21 
 
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 Kasserer  
 
 
Også innkalt : Rektor, Liss Hamre Schumann 
 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Status overføring av kontoer og utbetaling av penger til klassekassen 
4. 17 mai 

 
5. Innsendte saker ? 

. 
 

 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
  



Rektors kvarter: 
 
Veldig postivt av man har lykkes å holde skolen åpen helt siden januar. Det har vært på nippet 
flere ganger, men vi har lykkes å unngå smitte på skolen.  
 
Uke med fokus på matematikk i uken før vinterferien. Var en veldig kjekk uke, med masse 
positive tilbakemeldinger fra elevene.  
 
Foran skjema når det gjelder byggeprosjektet på skolen. Mulig det kan være ferdigstilt allerede i 
mai.  
 
Er kommet på plass midler til uteområdet, så der kommer det snart planer for videre arbeid. 
FAU melder tilbake at det er ønskelig å se en helhetlig og fullstendig plan før arbeid starter.  
 
Fortsatt usikkerhet rundt hvordan 17.mai vil bli. Selv om det nok ikke blir noen vanlig 17.mai 
feiring, så er håpet at noe feiring kan gjennomføres.  
 
 
Sak 1: CB med hjem.  
Rektor kan ta dette med opp i lærerrådet. Men i utgangspunktet er det slik at vi hele tiden 
risikerer at en klasse plutselig blir satt i karantene selv om smittetrykket generelt er lavt. Dette 
kan skje på svært kort varsel, og det kan da være vanskelig å holde digital undervisning hvis ikke 
chrome books er med hjem.  
 
Sak 2:  
Opplevelse av mye lekser på første trinn. Tar dette med klassekontakt og lærerne for første 
klasse.  

 


