
5. oppsummering av skoleåret 2019/2020. 

Preget av Covid 19.  

Flere saker på hold. Trygg skolevei. På og avstigningen. Jobbe med holdningsarbeid blant foreldre og 

barn. 

Trafikk/parkering. 

Reflekskampanje på skolen høst 2020. 

Frykt blant foreldrene vedr. parkering forbudt skiltene inn til bussholdeplassen. Tillatt med av og 

påstigning. 

Kommunene var på befaring for ca 14 dager siden.  

- Sørge for at lysene på parkeringsplassen skulle ordnes. 

- Kommunen, FAU og rektor tilstede på befaringen. 

- Så på flere løsninger for hvor ungene skulle gå, mulig stiplingsarbeid for fra fortuaet over 

midtrabatten. 

- Overgang fra midtrabatten. 

- Kommune skal lage en skisse for en løsningen og sende skolen/FAU. 

- Mulige tiltak iverksatt vår 2019. 

- Får publisert det vi ønsker via transponder. 

- Rektor møter på FAU møtene ved behov. FAU opplever god dialog med rektor- 

-  

17 mai komiteen.  

Stod på ifb. med 17 mai – fikk en oppmerksomhet ifb. med at 17 mai ble avlyst. 

Is til alle elvene før 17 mai. 

Økonomi. 

Kantine eleven – kom ikke i gang. 

Ladere ipad 

SFO – frukt og harvegrøt 

TL- covid 19 

Rynkeby løpet covid 19 

Kommunalt FAU – påvent  

Kostpenger til SFO – dialog med SFO – foreldrene ønsker ikke å betale for kost på SFO. Mulighet  

Teama kvelder for foreldre 

Lekkvelder for elevene. 

FAU støtter hver elev med 100 kr. hvert år. 150 kr. til 7 klasse. 

Roller 2020/2021 

 



Økonimi v/ Andre 

Skolen leverte ikke ut ladekablel til ipadene. 

FAU kjøpte inn ladekabler til 1-3 trinn. 

Ca 60.000 på konto. pga. ingen utgifter eller inntekter våren 2020. 

Kosedag på skolen før jul. 

Kan søke FAU om penger til klassene sin kosedag. Klassekontaktene må informeres om dette. 

Miljøfremende tiltak for klassene. Klassekontaktene i samarbeid med lærerne. 

Forslag for økt kontakt mellom FAU og klassekontaktene. Informasjon via en facebook gruppe. Alle 

må sende miljøkoordinatorene informasjon om hvem som er klassekontakt. 

Informasjonen er gitt på SU møte i tillegg. 

 

Kostpenger/ønske om mat på SFO. 

Gult nivå akkurat nå- Dialog med SFO vedr. kapasitet på matlagning. 

Gjøre undersøkelse avvendte til covid 19 er over.  

Elevenes lunsj. 

Lunsjen inngår i undervisningen? 

Står at de har fag på timeplanen. Timen består av 15 min fag og 30 min spising. Skolen ville ha 

tilbakemelding om det var barn som ikke spiste, slik at de kunne følge med.  Tatt opp i SU. 

Tilsyn/undervisning. 

Tid til å spise, sosialt, pedagogisk. Uklart hva som er regelverket. Tilstrekkelig tid til å spise min 20 

min. Lærerne gir ekstra tid dersom de ikke har fått spist. 

Anbefaling fra helsedirektoratet. 

Lov om grunnskolen og den videregående opplæring 

§ 9 A-2 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

§11 

Nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltider i barneskole og SFO. 

Tiltak fra FAU 

Snakke med klassekontaktene? 

Tiden hvor det er spising skal ikke være undervisning. 

Saken taes videre med kommunalt FAU og diskuteres videre på neste møte. Susanne tar det videre 

med Odd Erik. Andre formulerer et skriv og sender til Susanne. 

 



  


