
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 6. november kl 1815-20 
 
Innkalt:  

 FAU for Brattholmen Skule 2019/2020 
 
Også innkalt, men kunne ikke delta : Anja Solli (Ingunn Kjelby deltok på vegne av Anja), 
Solfrid, Cecilie, Magnhild, Magnus, Shima 

Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 1a Sekretær 
Solfrid Bakke 1b Brattisdiscoansvalig 
Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Cecilie Bernestangen 2b  
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

Inger Lise Sekkingstad 3b Kasserer, vara sekretær, nestleder (vara) 
SMU/SU og KFU, trafikk 

 4a  
Sven Erik Håberg 4b  
Hilde Røssland 5a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 5b Kasserer 
Helene Knudsen  6a 17maikomiteansvarlig  
Magnus Torvik 6b Tema-og klassekontaktansvalig  
 7a  
Shima Bayrami 7b Tema-og klassekontaktansvalig 
 7c  
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter, ved Ingunn Kjelby.  
 

Saker å ta opp sammen med rektor 
a. Oppdatering planer på og rundt skolen 

i. Utelys på nye uteplassen? 
Er gjort flere forsøk på oppfølging av kommunen. Dette fortsetter videre. 
Så langt fremstår det som klart at kommunen ikke ser seg selv som ferdig 
med hverken nye eller gamle plassen. Belysning på bakplassen blir første 
trinn i videre utbedring.  
Det har vært glatt på plassen en del morgener, og skolen jobber med å 
etablere at det strøs fra inngang på nye plass over plassen og ned til 
parkeringsplass som nå nå brukes av foreldre.  

b. Status skolepatruljen. 
Skolepatruljen oppleves fremdeles som er veldig posisitvt tiltak som 
elevene tar høytidelig.  

c. Status innsendt sak til kommunen ang uteområdet på skolen 
Se punkt a. over.  

d. Oppdatering på saker som ble sendt til rektor etter forrige møte 
i. FAU ber rektor om en skriftlig redegjørelse for kapasitet i 



gymsalen, antallgymtimer per trinn og hva som er gjeldende 
praksis for utegym kontra bruk av gymsalen. 
FAU har motatt oversikt over fordeling gymsalen. Alle klasser på 5. 
til 7. har en av sine timer med gym utendørs hver uke. Disse får da 
bruke garderoben, slik at de kan skifte til gymtøy før timen og 
dusje/skifte etterpå.  
Det er viktig at foreldre ikke blander sammen kroppsøvning/gym 
med trim. Trimtimen er ute, og gjelder for 5-7.klasse. I denne timen 
er det assistenter som har tilsyn med elevene, den er ikke 
lærerstyrt. Elevene bruker heller ikke gymtøy eller skifter. Elevene 
skal være ute, og foreldrene skal sørge for at de er rett utstyrt for 
utendørsaktivivteter.  

ii. FAU har også bedt rektor om å svare mer konkret på hva som 
blir konsekvensene av den nye kommuneøkonomien på 
Brattholmen skule. 
FAU er forespeilet at det ikke er mye handlingsrom i økonimien for 
skolen, og at det derfor ikke er forespeilet endringer.  

iii. Det er FAU sin klare oppfatning at dette er noe skolen må 
kunne få orden på. FAU anbefaler en regel der en elev som har 
innehatt et verv ikke kan ha det samme vervet påfølgende år. 
Dersom mange interessenter bør man prioritere de som aldri 
har hatt et verv, slik at en elev som tidligere har hatt et verv 
ikke får et annet verv påfølgende år. FAU stiller spørsmål ved 
om hyppig utskiftning av lærere og vikarer har vært 
bidragsytende til problemet. FAU ønsker å vite om skolen har 
skiftlige føringer for hvordan dette skal gjennomføres? FAU 
opplever at dette er en sak som har kommet opp gjentatte 
ganger. 
Miljøagentene: Her søker elevene selv om jobben. 4 fra 4 klasse og 
4 fra 5 klasse, læreren plukker ut de kandidatene han anser som de 
rette 
MMG: blir nominert av andre i klassen. Skolen sammen med 
lærenen velger. Det er hemmelig nominasjon. Dette er det eneste 
området skolen vet om at noen har hatt et verv flere ganger da det 
er en elev som har hatt rollen to år, alle andre er nye.  
 
 
Disse har hatt sitt første oppdrag, oppgaven var å finne barn som 
gikk mye alene. Rapportering viste at de fant ingen, de som gikk 
alene ble snakket med og de ville være  litt alene.  
 
Elevråd- 2 fra vær klasse; leder og vara (alle som vil melder seg og 
så er det avstemning) kan stemme på seg selv. Skolens anbefaling 
er at det skal være rullering.  
 
Aktivitetslederne (tidligere TL): nå har klassene fått en tidsperiode 
der klassen er ansvarlig for aktiviteten. Aktivitetene fordeles 
mellom alle elevene i klassen. Det er frivillig, men alle som vil kan 
være med. Kristoffer Hellesnes ansvarlig for ordningen 



.  
 

2. Oppdatering fra trafikkgruppen: 
Jeg har sendt mail til Skyss: Hei, Som representant for trafikkgruppen ved 
Brattholmen skole har jeg mottatt henvendelse fra bekymret busspassasjer. Sitat: 
« Jeg tar ganske så ofte skolebussen 08.15 fra Straume til Brattholmen ved 
levering. Der ser jeg til stadighet barn som ikke bruker setebelte, står i 
midtgangen fordi de ikke vil sitte med noen, barn som kommer først innpå setter 
seg på ytterste setet for å ikke få noen ved siden av seg og bussjåfører som ikke 
gir beskjed om at ungene skal bruke setebelte og tilgjengelig sitteplasser. Det er 
ofte jeg som gir beskjed til barna om at de må sette seg, ta på belte osv. Dessverre 
nekter de fleste.  
 
Her bør vi foreldre ta oss en prat med barna våre altså! Sjåførene varierer fra dag 
til dag, så at det virker ikke som det er rutiner som håndheves fra de. Da er det 
ekstra viktig at vi foreldre driller ungene i sikkerhet på buss. Jeg har ringt Skyss 
flere ganger og gitt beskjed, men ser ingen tegn til bedring.» Kan dere vennligst 
bekrefte at dere vil ta dette opp med sjåførene og innføre rutiner på dette slik at 
vi øker trafikksikkerheten for barna på vei til og fra skolen? Vi vil på vår side gi 
beskjed til foreldrene om å snakke med barna sine. Ha en fin dag!  
Vennlig hilsen Sven Erik Håberg, Trafikkgruppen Brattholmen Skole 
 
Svar: Hei! Samtlige busser i rutepakke Vest har installert setebelter. Disse er i 
henhold til Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med 
motorvogn, påbudt å bruke. Bussene har i tillegg et gitt tall ståplasser. I henhold 
til Kjøretøyforskriftene skal passasjerer informeres om plikten til å bruke 
beltene, dette skal gjøres på en eller flere av følgende måter: 
1) Av fører  
2) Ved hjelp av audiovisuelle midler  
3) Ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram 
Bussene i vest har både audiovisuelle skilt samt piktogram, slik at 
varslingsplikten er ivaretatt. Når det kommer til sjåføren, kan han også anmode 
om bruk ved oppstarten av turen. Nevnte tur er en ordinær rutebuss som også 
benyttes av skoleelever. Vi har valgt å videresende din henvendelse til Tide buss 
som er vår i vest, og spurt om de kan se på muligheten for at sjåfør aktivt 
annonserer at belte er påbudt å benytte. Skyss har tidligere dette skoleåret sendt 
ut informasjonsmateriell om sikker skoleskyss og atferd på buss, som vi har 
oppfordret alle skoler til å gjennomgå med elevene sine. Dersom dette ikke er 
gjennomført ved Brattholmen skole håper vi skolen vil prioritere dette. Ønsker 
deg en fin dag. 
 
Tiltak: FAU har snakket med skolen. Denne informasjonen er gitt til elevene. FAU 
oppfordrer busselskapet til å ta tak i saken samtidig som vi oppfordrer foreldre 
på det sterkeste til å snakke med barna sine om dette da dette er det viktigste 
enkelttiltaket. Sven Erik tar saken videre 
 

3. Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkalling ble godkjent. 
 



4. Årsplan 
Gjennomgang av årsplan 
 

5. Skal vi arrangere temakveld? 
Det jobbes fortsatt med å vurdere tema og innhold for en temakveld. Det blir ikke 
avholdt temakveld på denne siden av nyttår. Er sendt ut forespørsler. 

 
 

6. Oppdatering utstyr FAU- evt ta et titt på vaktmesterrommet? 
Det er gjort en ferdig befaring her. Gjennomgang tas ved neste FAU møte når FAU 
er mer fulltallig  

 
7. Innsendte saker 

 
a. Hei, når det gjeld bibliotek-saka vi har hatt i FAU, så kom eg 

tilfeldigvis over denne: 
 

https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/naer-200-
skolebiblioteker-kan-bli-omfattet-av-innkjopsordningene-for-
litteratur 
FAU ser på dette i neste FAU møte når FAU er mer fulltallig.  

b. FAU bør sende ut innkalling til styremøtene til hele foreldregruppen, 
slik at alle ser hva som skal diskuteres. Da vil det være lettere å 
komme med relevante innspill. Innkallingen bør sendes ut i god tid 
før møtet.  
Innkallinger og møteplan for FAU skal nå være lagt ut i årshjulet. Referat 
sendes ut etter avholdte møter og publiseres også til skolens nettside og 
på FAU sin facebook side. Dette burde være tilstrekkelig til å kunne bidra 
med innspill.  

c. Magnus Torvik forklarer forhistorie til følgende sak, vedrørende 
retningslinjer for skjermbruk på skoletrinnene: Vi konkluderte med 
at vi spiller inn til FAU å lage anbefalinger per klassetrinn, slik at 
paralellklassene kan ha meste mulig like retningslinjer og vi får en 
kunnskapsbasert anbefaling som er spesifikk for hvert klassetrinn. 
Da er det lettere å få til en fornuftig utvikling av skjermbruken 
gjennom hele barneskoletiden fra 1. klasse til 7. klasse. FAU har 
allerede laget andre type anbefalinger, f.eks for bursdagsfeiringer. 
FAU har allerede jobbet litt med temaet skjermbruk og laget 
generelle anbefalinger som foreldregruppen i hver klasse skulle ta 
utgangspunkt i. Vi konkluderte derfor med at det er FAU som er det 
beste forumet for å lage slike anbefalinger. FAU kan sende ut 
anbefalingene på høring til hvert klassetrinn for å få innspill før 
retningslinjene blir vedtatt på et styremøte. Vi spiller inn til FAU å 
sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette, etter samme 
mal som trafikkgruppen i FAU. 
 
Tiltak: FAU har allerede hatt en del dialog med blant annet Barnevakten 
for å se på retningslinjer for dette. FAU vil jobbe videre med å formulere 
dette til et forslag for retningslinjer på lik linje med det gjort for f.eks 

https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/naer-200-skolebiblioteker-kan-bli-omfattet-av-innkjopsordningene-for-litteratur
https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/naer-200-skolebiblioteker-kan-bli-omfattet-av-innkjopsordningene-for-litteratur
https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/naer-200-skolebiblioteker-kan-bli-omfattet-av-innkjopsordningene-for-litteratur


bursdagsfeiringer. Det er veldig utklare retningslinjer for dette noe som 
vanskeliggjør dette. Det må også vektlegges at det er opp til foreldreråd og 
klassekontakter i de ulike klassetrinnene å legge føringer for hvor vidt 
man skal forsøke å følge disse.  

 
d. FAU sitt årshjul bør legges ut på nettsiden til Brattholmen skule.  

Utført.  
 

e. Spørsmål til logistikken rundt SFO.  
 

Da elevene i 3b har klasserom nede ved gymsalen og ikke har faste plasser 
på SFO: 
- Hvor henges våte jakker? Pr idag, legges disse på gulvet. 
- Hva er alternativet til å gå på sokke lesten? Ikke et alternativ å ha dobbelt 
sett med innesko, da de ikke har fast plass og disse lett forsvinner. Hvis 
innesko skal hentes på plassen ved klasse rommet hver dag, må SFO ha 
ansvar for at de hentes og settes tilbake på plass. Mange slitte skitne 
sokker og et alternativ er å gå med utesko inne? 
- Blir regnbukse hentet på plassen av SFO før de går ut kl 8:10 eller blir en 
fra SFO med elevene for å hente dette? 
 
 
 
Svar fra SFO ledelse:  

  Elevene som går i 3b og har klasserom nede ved gymsal har også sin 
SFO «base» i det klasserommet på ettermiddag. Elevene bruker da  
også garderobeplassen ved dette klasserommet. De elevene som 
benytter seg av morgenplass, gjelder 5 barn, har også en garderobe 
plass i A-bygget(SFO bygget), ved 2 klasse sin garderobe, hvor de kan 
henge fra seg jakke og sekk om morgningen. 
Ytterdør i administrasjonsbygget står åpent fra kl 07.00 hver morgen.  
Det er da mulig å bruke den inngangen for å gå ned å henge fra seg sekk og 
hente innesko før dere leverer barna på morgen SFO. Barna kan også ha 
innesko stående på morgen SFO, på plasser merket med morgen SFO. 
Dersom det ikke fungerer, vurderer vi å kjøpe inn noen innesko, som kan 
være disponibel for barn som har klasserom ved gymsal og som benytter 
seg av morgen SFO. Det er ikke aktuelt å gå med utesko inne. 
Det hender at alle dører er låst i administrasjonsbygget etter kl 15.30 på 
ettermiddag. Personalet låser selvsagt opp dørene når foreldre har behov 
for å hente klær, sekk o.l. 

 
f.  Garderobeplassen til 3b er en utfordring. Vi har aldri tilgang til 

garderoben da den er låst både om morgenen når vi leverer på SFO 
og om ettermiddagen når vi henter. Vi er snart tom for både bukser 
og jakker hjemme. Vi har måttet få med oss en fra SFO om 
ettermiddagen for å komme oss inn, men har fått inntrykk av at de 
ikke er glade for den løsningen. 
Se punkt e.  

 



g. Om det ikke er kommet tilbakemelding på om det bli en løsning med 
ballbingen ønsker jeg at det tas opp igjen. Vi hører fortsatt om hvor 
lite det er å finne på nede i friminuttene. Om de skal ha 3b nede må 
de få lov å bruke plassen utenfor. 
Svar fra skoleledelsen: Ballbingen er fordelt på elevene 5. – 7. trinn. Det er 
ikke aktuelt å endre på dette, selv om 3b har klasserom nede. Alle elevene 
kan gå på hele skoleområdet. Vi har per i dag ikke restriksjoner på hvor 
elevene kan gå. I perioder vil dette endre seg.  
Lekeapparatene på småplassen er forbeholdt elevene på 1. – 4. trinn.  


