
Innkalling FAUmøte 
Sted: Brattholmen skule 
Tid: mandag 17 novmber 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  

SFO leder: -Rammeplan: SFO har fått rammeplan. Kvalitetsplan skal være felles for 
hele kommunen. SFO leder er i prosjektgruppe. Venter på godkjenning fra 
kommunen. Så skal det implementeres. Det skal være likt på alle skoler- håper 
kvaliteten på det vi gjør at vi blir bedre.  
-Jul og advent: adventskalender og samling og alle får lage julegave. 
- Kultur: Prøver å innhente mer kulturskole/musikk, problemet er at det er betalende 
tilbud.  
Rektor: -Vi jobber med visjonen:  Saman skapar vi framtida. Alle elever har skrevet 
en visjon. Kjernevisjonene er: Tryggleik-(Livs)meistring-Mangfald- 
Kompetanse/læring 
-Resultat nasjonale prøver 2021- 5 trinn: Vestnytt hadde en sak om resultatene i 
2020 som ikke var så bra. I 2021 er Brattholmen skule best i kommunen, og bedre 
enn gjennomsnittet i landet. Skolen fortsetter med fokus på lesing. Rektor er fornøyd.  



-5-7 trinn skal ha elevundersøkelse( hvordan har de det på skolen). Elevmedvirkning 
skal også være ett tema her.  
-På fredag skal skolen ha blime dans kl 12. 
-I dag har de hatt korøving, 60 stk er med. De skal opptre på juleavslutningen.  
-Økonomi: Brattholmen ligger greit an i forhold til budsjett, har kjøpt inn det vi trenger. 
Har brukt 80 000 på lesebøker. Ønsker mer formingsting som blir kjøpt inn før jul. 
Opplever ikke at elevene mangler noe. Mange er kreative- 1 trinn har prosjekt ute i 
skogen.  
-Spleis aksjon: 11300 kr kom inn.  
-Hvor mye bruker vi digitale verktøy? Det blir brukt under måltid. I desember vil de 
lese mer, høytlesning på morgenen med adventsstake og lys. Noen skal ha omvendt 
julekalender. Tanken er å ikke bare få men også gi.  
-Det blir ikke julegudstjeneste i år. Presten velger å reise rundt på skolene. Det blir 
adventsstund i gymsalen, Luciafeiring inngår også i denne samlingen. Dato er 9 
desember, da kommer prest Maria Tvedten fra Foldnes kirke til Brattholmen skule. 
Foreldre kan søke om fritak, men det er i utgangspunktet en vanlig skoledag. 
-Miljørettet helsevern kommer til skolen-6 desember- inne og uteområde. Har hatt 
besøk av en landskapsarktitekt. Penger skal settes av til nytt uteområde.  
-Hver mandag i desember vil rektor ha livesending med gjester og de tenner lys.  
-Smørelunsj for små og mellomtrinn erstatter julegrøt. Dato er ikke satt ennå, men 
sannsynligvis siste skoleuke før juleferie. 
-Smittesituasjonen: De siste 2 ukene har det vært 3 tilfeller på skolen, men 2 av disse 
har vært falsk(kun positiv på hurtigtest). Rektor fikk beskjed fra smittevernlege i 
Øygarden om å ikke sende kontramelding på de falske testene. Kan føre til forvirring. 
Vurdere å sende melding dersom pcr testen er negativ. Poengtere at hurtigtesten er 
midlertidig resultat. Sender kun ut melding i trinnet der det er smitte.  

a. - Barnevakten- kommer i 5 klasse. Er dette for sent? FAU anbefaler at  
barnevakten kommer i 3 og 5 klasse. Rektor er enig i at 3 klasse bør involveres. 
Lurt å ha felles retningslinjer for alle klassetrinn. 

b. Uteområde: 
-Strøing: Strø- og brøyteavtale gjelder, men i fjor var det spesielt da det var snø så 
lenge. Det bør strøs og brøytes før SFO åpner så det ikke er glatt når de første 
ankommer.  
-Robert har spylt og kostet ute. Sandkassen midt på plassen vurderes å fjernes. 
Erstattes med dissestativ fra Svingen bhg. 

c. Spørsmål ved om foreldre er informert om hvem som har tilgang til Transponder: 
Dersom det er tilfelle at både ledelse og merkantil har lesertilgang på 
Transponder bør det gjerne opplyses om. Det er forståelse for at merkantil bør 
få fraværsmeldinger, men ved sensitive/personlige meldinger som gjelder 
enkeltelever bør det gjerne opplyses/begrenses for hvem som har tilgang? 
Hvordan er det tenkt at denne kanalen skal brukes, og hvilke andre kanaler er 
det mulig å benytte ved deling av personlige beskjeder som er ment for 
kontaktlærer? 

Svar fra rektor:  
Personlig anliggende som man mener kun lærer skal se, bør ikke tas i transponder. 
Alt er taushetsbelagt, men rektor sender ut en felles transpondermelding om dette så 
alle foreldre vet at det ikke kun er lærer som ser meldinger i transponder.  

2. Godkjenning av møteinnkalling- godkjent 
3. Utbetaling til klassene økt til 150 kr. Har alle klassene fått med seg dette? Hva er reglene 

for disse pengene? 
Regler for pengene: De er øremerket barna. Mindre sum kan brukes til 
oppmerksomhet til for eksempel lærer ved jule/sommeravslutning. Det bør være en 
makssum her. Max 300 kr året til gaver til lærer og annet personell. Forslag om at alle 
elevene kan tegne ett kort hvert i stedet for å kjøpe gave. På sommeren kan man 
kanskje plukke blomster. Man kan bake en kake etc.  



Det er 7 klasser som allerede har fått midler, 7 klasser har ikke søkt ennå. 
 

4. Oppdatering kontoer og økonomi -FAU,utsatt fra forrige møte.  
Dagens saldo: Driftskonto:11450 kr. Sparekonto: ca 64000 kr, totalt drøye 75 000 kr. 

5. Reflekskampanje- kampanjen er i gang. Dersom noen klasser ikke har fått pepperkake 
ennå, må lærer minnes på at de må huske å dele ut. 100 refleksbånd er levert til 1 trinn. 
To bokser pepperkaker er levert alle klasser. 

6. Oppdatering fra klassekontaktmøtet: 11 av 14 møtte. Gikk gjennom PowerPoint 
presentasjon, fikk mange gode spørsmål. De er opptatt av juleavslutningen. Positivt 
møte.  

7. Info fra ansvarlige for 17 mai komiteen- Prøve å få til ett møte neste uke. Booke rom på 
skolen. Bør være ca 12 personer. Klassekontakter må informere sin klasse sine 17 mai 
komite medlemmer om møte. 3 stk må stille  pr klasse på 2 og 6 trinn. Til møtet må en gi 
god informasjon om arbeidsoppgavene som hører med og gjerne invitere med forrige års 
leder, som kan fortelle om oppgaven. Dugnad dagen før 17 mai, 4 og 5 klasse.  

8. Julearrangement : Anne Mette, Kristine 
a. Juletre til avslutning- Sissel Soltvedt på obs bygg kan være til hjelp ang sikring 

av juletre. Sartor maskin kan være behjelpelig med transport av juletre. 
Klassevis avslutning blir opptil hver klasse, men tydelig anbefaling fra FAU blir at 
det utgår og vi kun har utendørs samling og fakkeltog (glow sticks). Hilde sender 
ut info om dette på FB. Glow sticks selges billig på Rusta, evt ta kontakt med 
den som skaffer glow sticks til juletretenning på sartor. Ca 300 stk.  

b. Fjellklang skal ha julekonsert samme dag som juleavslutningen. Koret kan synge 
julesanger kl 1715, så rekker de som evt går i fjellklang sin julekonsert.  

9. Videre arbeid med sikkerhet rundt chromebook- invitere IT ansvarlig fra kommunen til 
møte.  

Svar fra kommunen(Jørgen Kausland- IT ansv) se vedlegg. Lage en skriftlig 
veiledning på hvordan man setter opp brannmur på chromebook hjemme, på de 
vanligste leverandørene. Kanskje barnevakten kan bidra til dette. Er barnet klar over 
at skolen kan sjekke chromebook loggen deres? Ansvarlig: Trine og Cecile: 

10. Foredrag på kveld for foreldre- forslag til tema. Kommet inn to forslag : 
 Kroppen min- barn og seksualitet. Veiledning til foreldre. Rus- Leo Ajick?                              
Ansvarlig: Trine og Cecilie 
11. Bibliotek- Skolen tar gjerne imot faktabøker, tegneserier i bokform og skjønnlitterære 

bøker skrevet etter 2010. Kanskje sette en fristdato? Evt bibliotekuke? Ta med bøker og 
legg i en kasse. Siste uke i november garn, første uke i desember bøker. Kanskje få 
melding på transponder fra rektor? Hilde følger opp. 

12. Ikke lov å gjøre lekser i SFO tid- kan ikke bruke voksenressurser på det. Kanskje 4 
klasse får lov, såfremt de gjør det på egen hånd- kommer tilbake til dette når det er tatt 
opp på SFO 

13. Trafikkgruppen 
- Arefjord; skoleveien for barn fra Arefjord- neste møte 

 
 
Neste møte 5 januar 2022-1830-2000. Om noe haster før dette, tas det per mail.  
 
 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 

 


