
Innkalling FAUmøte 
Sted: Brattholmen skule 
Tid: mandag 20 okt kl 18.30-20 
 
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, Liss Hamre Schumann 
 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
- Takker alle foreldre for innsats under Corona. Skolen føler de har hatt et godt 

samarbeid med foreldre.  
- Skolen er nå tilbake til normal drift. Alt er åpent, inkludert uteområdet. 1-3 er på 

Lilleplassen, mens 4-7 er på Storeplassen og Haugen.  
- Jobber med fagfornyelse. Fokus på dybdelæring og lesing.  
- Startet med skolekor for 2-7 klasse.  
- Imorgen starter Marsj for TV aksjon. Er opprettet en spleiskonto som det 

oppmuntres til at de som vil gir. Viktig at barn lærer at ikke alle barn har det så bra 
som oss.  

- Har oppstart med fadder, og de som ikke fikk fadder i fjor har fått det i år.  
- Har laget ny visjon for skolen «Samen skapar vi framtida»- elevrådet har startet 

tegnekonkurrasnse med tema tre- kommer utstilling.  



- Rektor har livesending fra rektors kontor- og forrige fredag var elevrådsleder med 
som gjorde en flott jobb! 

- Starter opp igjen hemmelig mobbepoliti- men trivselsagenter utgår foreløbig.  
- De som ikke fikk fadder i fjor pga korona, får fadder i år. 
- Skolekor er sartet. De som vil være med kan fremdels melde seg på, fra 2 klasse og 

oppover. 
- Nytt om uteområdet- det går tregt men det går fremover. Har hatt møte med 

eiendomssjefen. Kommer en landsarkitekt som skal samarbeide med rektor om 
forslag til løsninger. Kloakkledning skal graves opp- helt ned til kaien så dette må 
startes først. Skal også ordne vei opp til Nygårdshøyden. Rektor følger opp.  

- Spilt inn at færre turdager- rektor spiller dette tilbake til lærne.  
- Økonomi- har vært om dette i media. Har begrensede ressurser i skolen. 2-7 trinn 

har nettressurser. Alle i førsteklasse har fått ipad. Har vært diskutert om skal kjøpe 
inn bøker, men mange lærere er mer fornøyd med det som ligger på nettet. Alle 
klassene skal ha en god blanding av oppgaver som skrives for hånd og på 
Chromebook.  

- Det jobbed med ny læreplan. Større grad av tverrfaglighet. 
- Svømmekurs utsatt-ikke ressurser til å lære opp lærene og for å spare penger på 

årets budsjett. Ble prioritert at 7. klasse skulle på leirskole. Kuttet ned på generelle 
innkjøp og ingen kurs for lærerne for å skjerme elevene.  

- Stoff, garn, annet til kreative oppgaver tar skolen og SFO gjerne imot.  
- Rektor har funnet seg godt til rette på skolen er er imponert over elevene og lærerne, 

opplever at det er god ro selv omd et selvsagt alltid er noen som krever litt mer 
oppmerksomhet. PPT er aktiv på skolen. Har hatt 9a meldinger og jobber aktiv med 
dette.  

- Visjonsarbeid, skape VI følelse: «Saman skaper vi framtida» 
- Sykkelskur- når skal muren bak rives, kommer nok ikke før det. Er noen stativ festet 

på baksiden som kan brukes.  
- Spørsmål om smørelunsj før jul der alle tar med en ting hver til felles måltid 

Har kulturskulen et tilbud i SFO? 
- Er tilbake på skolen men har ikke med skolen/SFO å gjøre. Er dramagruppe på 

skolen. Dette er samtidig som SFO og man må betale for begge deler.  
- Rektor har snakket med lærerne om å ha fokus på å ha annen underholdning enn 

skjerm under lunch.  
- Førsteklasse har musikksirkel med Erica.  

 
SFO Liss  

- Økonomi til SFO og skolen- føler ikke det har gått utover elevene.  
- Ønsker stoff (gardiner), garn og alt som er kreativt! 
- SFO og skjermtid- barna på SFO leker veldig mye, men TV er på når barna spiser. 3 og 

4 klasse, har mulighet til lydbok, et rom med film og noen velger rom uten noe. SFO 
ser på saken.  
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Oppdatering kontoer og økonomi FAU- tar dette på neste møtet. Kurt har enda ikke 

tilgang på kontoene, men håper dette løser seg raskt.  
4. Videre arbeid med sikkerhet rundt chromebook- invitere ITansvarlig fra kommunen til 

møte.  
5. Foredrag på kveld for foreldre- forslag til tema.   
6. Barnevakten- kommer i 5 klasse. Er dette for sent? FAU anbefaler at barnevakten 

kommer i 3 og 5 klasse.  
7. Uteområdet 

a. Planer for strøing i år? Brøyting? 
b. Kan det være en god ide å koste plassen opp? Er dette noe barna kan gjøre? 



8. Trafikkgruppen 
 

9. Innsendte saker ? 
 

a. Bibliotek- Hilde snakker med bibblioteket.  
b. Kulturskulen i SFO tid- ønsker at skolen ser på mulighetene for dette. Inkluder 

musikksirkel. 
c. Gratisprinsippet- skolen har ikke økonomi til å gjøre noe utover akkurat det man 

må. Tilskudd fra FAU  til klassene foreslås økt fra 100  til 150 kr pr elev pr år. 
d. Supernytt- når vises Supernytt på skolen. Vises dette i spisetiden er det viktig at 

dette følges opp med samtaler i klassen f.eks ved drap slik som i Kongsberg. 
e. Julearrangement : Anne Mette, Kristine 
f. Reflekskampanje. Dag fører 

 
 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 

 


