
Referat FAU møte, avholdt digitalt vis Teams, mandag den 12. april, kl. 21:00 
 
Tilstede: Avdelingsleder: Ingrid Fjær, 1a: Alma Tennebø, 1b: Kristin Wolff Anglevik, 3a: Linn Straume, 
3b: Silje Karin Myhr Algrøy, 4b: Ingrid Marie Soldal, 5a: Knut Idar Haugland, 5b: Jane O’ Farrell,  
6a: Silje Hemmingsen Bjorøy, 6b: Trude Aase Nilsen.  
 
Ikke tilstede: 2a: Esther Elimeleche Tysse, 2b: Linda-Cecilie Sæterdal, 4a: Kristin Sårheim, 7a: Inge 
Andreas Larsen og 7b: Thomas Tvedt.  
 

1. Informasjon fra avdelingsleder:  
 

 Gleding.no 
I og under korona er det en del barn og unge som sliter med bl.a. det sosiale. Det har i den 
sammenheng blitt diskutert om gleding.no er et verktøy Foldnes skole skal ta i bruk. Her ble pris 
vurdert opp mot produkt. (Prisen er kr. 99,- per elev.) Da den årlige totalsummen blir noe høy ble 
det diskutert om man i istedenfor heller skal hente inspirasjon og idéer fra denne siden.   
 
Plangruppen på skolen var i utgangspunktet positivt innstilt til forslaget. Kanskje kan skolen 
samle alle gode idéer og lage sitt eget prosjekt til høsten? FAU mener at det kanskje er lenge å 
vente til høsten med oppstart av et eventuelt prosjekt, mens skolen på sin side sier at det er 
knapt med tid på tampen av året. Avdelingsleder på skolen informerer om at de systematisk og 
kontinuerlig jobber med det psykososiale miljøet på skolen i de ulike klassene. Dette er noe de 
fokuserer på hele tiden.  
 
2. 17. mai:  

Nytt møte med kommunen angående årets 17. mai feiring skal avholdes torsdag 15. april. 
Trude Aase Nilsen kommer med en oppdatering til FAU etter dette møtet. Slik FAU vurderer 
koronasituasjonen på nåværende tidspunkt er vi alle enig om at det ser mørkt ut med tanke 
på ordinær feiring. Forslag fra 17. mai komitéen og FAU er som følger: 
 

 Aktivitetsdag for barna, arrangert i skoletiden, klassevis (FAU stiller med is til alle)  
 Sang og glede utenfor sykehjemmet – fordelt på flere dager i tiden rundt 17. mai     
 Pynte langs veien til bilkortesjen - stas om skolen kunne bidratt med litt ekstra pynt 

langs veien ved skolen 
 Påmelding til kortesjen kan gjøres inne på Øygarden kommune sin side om noen 

ønsker å delta i den.  
 

3. Korona:  
Etter dialog med helsesykepleier besluttet skolen å åpne opp for at trinnene kunne være 
sammen ute i friminuttene. Samme ordning er praktisert på andre skoler i kommunen. Dette 
har vært veldig positivt for mange elever som har venner i parallellklassen, som de ikke har 
hatt mulighet til å leke sammen med på lenge. FAU påpeker at smittevernoverlege bør 
konfereres iht om denne praksisen kan fortsette med tanke på smittetallet i kommunen. 
Heller føre var enn etter snar!   
 
Takk for oppmøte, velkommen igjen   
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  


