
Innkalling FAUmøte 
Sted: Brattholmens skule 
Tid: Onsdag 9 juni kl 19.15-20.45 
 
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 
 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter  
• Tross utfordringer i corona-året, så har vi også flere positive erfaringer fra året. 

Enklere å holde oversikten over klassene.  Kanskje noe å ta videre.  
• Ny rammeplan for SFO ligger ute på utdanningsdirektoratet sine nettsider. SFO 

gleder seg til å ta tak i dette.  
 

2. Godkjenning av møteinnkalling 
• Godkjent 

 
3. 17 mai- oppdatering 

• Ble aldri noen skikkelig 17.mai komite i år. Må derfor planlegges tettere neste år. 
FAU vil sende ut informasjon til klasser som skal ha ansvar neste år før 
sommeren.  

• Redusere størrelse på 17.mai komite slik at det ikke blir for stor nedbrytning av 
ansvar.  

• Loddtrekning i år fikk litt for kort frist. Må tas som en erfaring for neste år.  
 
 



4. Uteområdet -oppdatering 
• Fortsatt arbeid med å få planer fra kommunen. Ny kontaktperson inn mot 

kommunen. 
 

5. Neste år- evt 
• Presentasjon av rollene klassekontakt, FAU-representant og 17.mai komitè. 

Sende dette ut til klassene for å bedre informasjon om hva som ligger i rollen, og 
forenkle rekrutteringen til disse rollene.  

6. Innsendte saker ? 
 

• Innmeldt sak vedrørende tilgangsstyring på chromebooks, både med tanke på 
hvilken nettsider og applikasjoner chromebooks får tilgang til, men også 
muligheten for å styre elevens bruksmønster på fritiden: 
FAU ber om møte med ansvarlig for chromebooks ved kommunens IT avdeling for å 
diskutere muligheter og erfaringsdeling mellom kommunene . Eksempelvis virker 
Bergen kommune å ha bedre kontroll innenfor dette området.  
 

• Valg til elevrådet. Det er kommet inn et ønske om å endre måten valg utføres på, 
da dagens metode fremstår som en popularitetskonkurranse. Dette har vært 
brakt opp til FAU tidligere år også: 
FAU forelår for rektor å endre måten valg utføres på. Endre til at man ikke får vite 
antall stemmer, eller at det gjøres som loddtrekning.  
 

• Gjenta retningslinjer for bursdager. Det virker å ha vært manglende informasjon 
gjennom foreldremøter grunnet covid: 
FAU sender ut brev til klassekontakter med informasjon om retningslinjer. 
Klassekontaktene distribuerer til klassene.  
 

 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 


