
FAU-styret 12.mai 2020 kl 19:30 
Google Meet  

Tilstede:  
- Svend Vihovde (1.kl / Tekno) 

- Magnus Mære Skjellerudsveen (1.kl / SFO) 

- Anja Loug Helland (5.kl / HMS) 

- Hege Eik Jakobsen (2.kl / arr) 

- Stine Johansen Haaland (4.kl / leder) 

- Birgit Frost (5.kl / info) 

Ikke tilstede: 
- Petter Enoksen (6.kl) 

- Cornelius Middelthon (7.kl / lobby) 

- Kristin Haugen Olsen (rektor) 

Saker: 
1. Godkjennelse av referat fra forrige møte 

a. Referat er godkjent 
2. Planlagte aktiviteter i gruppene og styret  

a. Arrangementsgruppa 
i. Hadde planlagt påskekarneval, som måtte avlyses pga korona. 
ii. Kan vi oppfordre klassekontakter til å ordne noe for klassene nå i vår?  

-> Stine sjekker med rektor ifht hva vi kan oppfordre til. 
b. SFO 

i. Hadde samtale med SFO, planlagt møte etter foredreundersøkelsen. Godt 
over snittet i Stavanger, fremgang siden i fjor. Skulle presenteres for 
samarbeidsutvalget før den legges ut på hjemmesiden. 
Forbedringspotenisalet er størst mtp måltider. 
SFO er på sparebluss nå i korona-oppstarten. 

c. HMS 
i. Dugnad kan evt flyttes til høsten 
ii. Ønsker å gjennomføre sykkelprøve for 4.kl nå i vår, tilrettelagt ifht 

smittevern. Alternativet er å utsette til høsten, men det kan bli en travel 
periode.  
-> Anja sjekker med rektor ifht mulighet for å gjennomføre nå. 

iii. Mye håndvask kan gi enkelte barn tørre/såre hender. Har fått 
henvendelse fra en forelder.  
->Stine informerer rektor, men FAU vil ikke gjøre noe utover dette. De 
enkelte elevene kan evt ta med egne såper / fuktighetskremer. 

d. Teknolab 
i. Planlagt arrangement måtte avlyses pga koronastengt skole. 

e. Lobby 
i. Ikke tilstede 

3. Info til/fra skole v/ rektor 
a. Åpning 1-4.trinn har gått fint. Gleder seg til de andre starter denne uka. Mindre 

enn 5 elever som ikke har startet opp på skolen. 
b. Førskoledagen utgår i sin opprinnelige form. 
c. Har vært en del hærverk i forbindelse med skolens område. Vi oppfordrer gjerne 

voksne til å gå tur i området, fordi det kan virke preventivt, men gjør ikke noe 
aktivt i denne omgang.  



4. Saker til/fra SU 
a. Det har ikke vært noen møter, pga korona. 

5. Saker fra foreldre / klassetrinn 
a. Det har vært en del endring mht rotasjon i 1.klasse, og svært begrenset felles-

informasjon til foreldre.  
-> Vi gir tilbakemelding til at spesielt foresatte i 1.klasse har behov for god 
informasjon fra skolen. 

6. Eventuelt 
a. Mye bruk av TV, film i spisepausen og på SFO. 

i. Vi vil rette spørsmål til skoleledelsen om hva som er føringene for 
skjerm/film i lunchen.  
-> Vil ta det opp som en sak med rektor på neste FAU-styremøte.  
-> Når det gjelder SFO, tar Magnus tar det opp med SFO-gruppa og SFO-
leder. 

b. Stifte organisasjon 
i. Stine sender ut forslag til vedtekter, og vi tar sikte på å gjennomføre 

stiftelsesmøte i august. 
ii. Vi ønsker å endre oppstart FAU / Klassekontakter til høst i stedet for 

januar. Valg av nye representanter gjøres da til høsten. Stormøte må da 
avholdes i september, så snart alle foreldremøter er avholdt. 

c. Oppfordre nye førsteklasseforeldre til å danne følgegrupper. Få flere til å gå til 
skolen, jf Beintøff. 
-> Stine og Anja tar det opp i informasjon til foresatte 

d. Alternative aktiviteter fremover, smittevernstilpasset 
i. Hvordan kan vi samle folk, og lage arrangement innen 

smittevernsbestemmelsene? Må vi vurdere samlinger i mindre grupper / 
klassevis? Vi tar opp saken på nytt til høsten, når nye retningslinjer er klar. 

 


