
Innkalling FAUmøte 
Sted: lærerværelse på Brattholmen skule 
Tid: Onsdag 8 januar kl 18.15-20 
 
Innkalt: Alle FAU representanter: 
 

Navn Klasse Verv 
Henrik N Ertzeid 
Almasa Seferovic 
 

1a Sekretær 
Brattisdiscoansvalig 

Solfrid Bakke 1b Brattisdiscoansvalig 
Trine Bjørke Mandrup 2a Trivselsansvarlig, Fotografansvarlig 
Cecilie Bernestangen 2b 

Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Magnhild Dagestad 
 

3a 17maikomiteansvarlig 

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

 4a  
Sven Erik Håberg 4b 

Trafikkgruppen 
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 

Pål Henning Kvalsvik 
7c  

Også innkalt : Anja Solli, Liss Hamre Schumann 
Tilstede markert i rødt 
 
Dagsorden: 

1. Rektors kvarter/ fra rektor:  
Eg er på Brattholmen fram til 22.02. Viss det blir endringar i sluttdatoen blir FAU informert. 
Det var 6 søkjarar til stillinga. Intervjua pågår og vil, mest sannsynleg , bli ferdig i løpet av 
januar. 
 
Ang. uteområdet: Vi hadde møte med skulesjefen 11.11.19.  

 Ynskje om meir utstyr. Kva? Sak i elevrådet 10.11.19. Skulesjefen tok dette vidare 
med eigedom for å få ein plan vidare. 

 Utebelysning. Vi fekk gjennomslag for å få bestilt inn elektrikar og montere utelys på 
A-bygget, vegg mot parkeringsplass. 5 stk. Fleire utelys på parkeringsplass er 
montert, blir kopla til på eit tidspunkt. 

 Ynskje/ behov for spegel i vegkrysset ned til parkeringsplassen- Nygårdshøyden er 
blitt formilda. 

 



2. Liss informerer fra SFO: Var 140 barn ved oppstart. Nå færre barn. Nå skal 
alle SFO barna samles på et sted grunnet færre barn. Blir 4.klasseklubb slik 
at alle fra 4 klasse får være sammen. 3 klasse skal være sammen. Starter på 
mandag.  
 

3. Godkjenning av møteinnkalling 
Møteinnkalling ble godkjent.  
 
 

4. Tidsrammer for referat. 
a. Møte er på onsdag- og referat skal fortrinnsvis skrives under møtet slik at 

referat av diskusjoner kan godkjennes på møtet. Referatet skal sendes ut 
til gjennomlesning innen søndag etter møtet. Referatet sendes også til 
rektor/SFO ansvarlig for gjennomlesning.  

b. Man har da til onsdag å komme med innspill og endelig referat skal ligge 
ute innen en uke etter møtet 

c. FAUrep sender så ut link til klassen slik at referatet er tilgjengelig for alle.  
 

5. Er 17 mai komitee informert om innspill fra forrige møte? 
Magnhild har meldt til 17mai komiteen. De skal ha møte denne måneden og 
kommer med tilbakemelding. FAU minner også om ønske om dirigent under sang 
og at arrangementet har en konfransier. FAU ser på innkjøp av anlegg med min to 
høytalere (oppladbare) og to mikrofoner som kan brukes på arrangementet å 
sikre god lyd. Vi høre med skolen for muligheten til å spleise.  
 

6. Innmelding av saker.Innmelding av saker skal merkes med enkeltperson, 
gruppe eller klassen. Har vært noen tilbakemeldinger at foreldre som er i gruppe 
ikke kjenner seg igjen i saken.  
 

 
7. Innspill fra KFU ang prioriteringer i kommunnen (HR informerer) 

Bekymring vedr. prioriteringene i kommunen og en redsel for at våre barn 
skal lide under en nedbygging av tiltak i forhold til å sikre et trygt 
psykososialt miljø på skolene. Det skal holdes et felles møte med FAU rep fra 
alle skolene slik at vi står sammen i denne saken.  
Link til leserinnlegg som ligger til grunn 

https://www.vestnytt.no/meninger/leserinnlegg/i/qL8VpE/skolene-maa-spare-paa-alt-men-penger-til-fest-har-

dere 

 
8. Har vi vært i kontakt med Tide/politiet/annet ang for lite bruk av bilbelte 

på buss? (SEH) SEH jobber videre med saken 
 

9. Innspill på trafikkgruppen sin Facebookside ang flytting av Asfaltverket 
 

Asfaltverkes flyttes til søre Straume 
 

– FAU Brattholmen ikke i utgangspunktet bekymret for vårt skoleområde, da 
Asplan Viac skrevet vil bruke ”industriveien” (Fylkesvei 5240) ut og  over 
Sartorveien tilbake. Ingen indikasjon på at vil kjøre om Arefjord. 

https://www.vestnytt.no/meninger/leserinnlegg/i/qL8VpE/skolene-maa-spare-paa-alt-men-penger-til-fest-har-dere
https://www.vestnytt.no/meninger/leserinnlegg/i/qL8VpE/skolene-maa-spare-paa-alt-men-penger-til-fest-har-dere


– FAU er likevel bekymret for mye tungtrafikk i området og Trafikkgruppen 
følger opp og sender innspill på dette innen midnatt. 

 
10. Oppdatering arbeid/research ang anbefalinger for databruk/skjermbruk 

for hvert klassetrinn. (HR informerer) 
Laget mal for oppsett, enighet om dette som utgangspunkt. Jobber videre 
for det og er enige i viktigheten av forskningsbaserte fakta. 
 
 anbefalinger kommentar 
1- 2 klasse   
3 -4 klasse   
5-7 klasse   
Tips: opprett foreldregrupper f.eks Fortnight foreldregruppe på f.eks Messenger 
 
 

11. Status temakveld? (TM) Jobbes videre med dette. 
 

 
12. Status trafikkgruppen og oppdatering på møte fra 11 desember. Videre 

plan fra FAU/Trafikkgruppen. (LS/HR(SEH/MH) 
Positivt møte, og Trafikkgruppen holder dette varmt ved å holde kontakt med 
kommune og fylke. 

 
 

13. Innsendte saker  
 tillegg på bursdagsfeiringsskriv om gaver. En god ide og dette jobber vi med å 

regner med å ha på plass raskt.  
 

 
 
Mvh 
Hilde Røssland 
Leder FAU 
 


