
FAU-styret 21.oktober 2020 kl 19:30 
Google Meet  

Tilstede:  
- Kristin Haugen Olsen (rektor) 

- Bjørn Askildsen (1.kl / Lobby) 

- Hege Eik Jakobsen (3.kl / arr) 

- Svend Vihovde (2.kl / Tekno) 

- Ingrid Handeland (2.kl / SFO) 

- Anja Loug Helland (6.kl / HMS) 

- Petter Enoksen (7.kl / SU)  

- Stine Johansen Haaland (5.kl / leder) 

- Birgit Frost (6.kl / info) 

Saker: 
1. Info til/fra skole v/ rektor 

a. Smittevern 
i. Organiserer skolen etter gult tiltaksnivå når det gjelder smittevern. Dette 

er ressurskrevende, ledelsen må steppe inn ved fravær blant lærerne. Må 
prioritere oppgaver, som kan medføre at det f.eks kan bli litt lengre tid å få 
svar på henvendelser til skolen.  

ii. Vi har ikke spesielt stort fravær blant ungene.  
iii. Personalet oppfordres til å jobbe hjemmefra etter undervisningen.  
iv. Informasjon legges ut på nettsidene fortløpende. 
v. Skolen har prioritert fysiske foreldremøter og elevsamtaler. 
vi. Fellessamlinger ifbm jula (kirka, grøtfest) utgår pga smittevern. Det er 

heller ikke mulighet til å invitere alle foreldre inn til julefrokoster. Det er 
imidlertid mulig å tenke alternativt. 

vii. Ulike trinn har friminutt til ulik tid. 
b. Budsjett. HØP (kommunens handlings- og økonomiplan) legges frem på fredag.  
c. Det jobbes med nye fagplaner og nye mål. 
d. Nasjonale prøver 5.trinn er gjennomført. Gode resultater, men er først og fremst 

et godt verktøy. 
e. Elevundersøkelse 7.trinn gjennomføres straks. 
f. Foreldreundersøkelse på 3. og 6.trinn kommer snart - digitalt. 
g. Elevrådet har satt i gang sykkelvakter i friminuttene fordi det har vært skader på 

sykler. 
2. Planlagte aktiviteter og informasjon til/fra gruppene og styret  

a. Arrangementsgruppa 
i. 2 nye medlemmer, totalt 8 
ii. Har hatt lite aktivitet nå.  

b. SFO 
i. Ny leder. 5 medlemmer 
ii. Gruppa har hatt møte med SFO-leder som har ønske om helårsbading. 

Enighet om at det kan iverksettes så lenge SFO tar nødvendige hms-
hensyn. 

iii. Var unntakstilstand i vår med mye skjermbruk, men syns fortsatt det er 
mye skjerm. Vi tar dette opp i møte med rektor. 

c. HMS 
i. Starte opp arbeid med trafikkaksjon. Rfleks / sykkellys 
ii. Trygghetsvakt er i gang 

d. Teknolab 



i. 4 medlemmer 
ii. Har hatt dialog om virtuelle aktiviteter 

e. Lobby 
i. Hadde et kort gruppemøte etter stormøtet hvor det blant annet ble snakket 

om belysning langs gangstiene til skolen og HØP’en.  
1. Rektor oppfordrer til å ta kontakt med rektor etter at HØP’en er lagt 

frem for å høre skolens reaksjon, og evt følge opp mot politikere, 
leserbrev osv. 

ii. Oppfordres til å følge opp i forbindelse med nye byggeprosjekter i 
nærheten av skolens område, gjerne i samarbeid med HMS-gruppa 

1. Sikring i byggeperioden.  
2. Ferdigstilt bygg og regulert adkomst. 

3. Saker til/fra SU  
a. Neste SU er 4.november 
b. Vil ta opp spørsmål om skolens beredskapsplaner.  

4. Tema/fokusområde for FAU 2020/2021 
a. Få til en dialog med elevrådet om aktuelle tema.  

i. De har trivselsprosjekter (om det psykososiale miljøet) og det er bra om 
FAU kunne samarbeidet med dem.  

ii. Positivt om vi kunne få til fysisk møte, i et elevråd, evt at representanter 
deltar på et FAU-møte. Stine, Svend og Birgit har evt mulighet til å møte 
elevrådet på dagtid. 

iii. Stine sender en henvendelse til elevrådet.  
b. Forslag til aktuelle tema fra FAU-representantene er skolemiljø og mobbesaker, 

skjermbruk på skole og sfo, nettvett på sosiale medier, beredskap. 
5. Eventuelt 

a. Stiftelsesmøte. Styret gjennomførte et stiftelsesmøte for å kunne opprette Lassa 
FAU som en egen organisasjon i brønnøysundregisteret. Vedtektene som ble 
godkjent på FAU’s stormøte 1.oktober legges ved. 

6. Neste styremøte er 19.november kl 19:30 

 


