
FAU 1 09.12.20, kl 18.00 
 

Tilstede: 
1 – Ena Herbieckerhof 
2 - Katrine Aas Thomassen 
3 - Gro Anita Larsen 
4 - Amalie Falkum 
5 - Elin B. Nilsen 
6 - Marianne Skuland Soltveit 
7 – Eirin Fidje 
 

Agenda: 

Godkjenning av innkalling:  
Innkalling godkjent 

Godkjenning av referat:  
Referat godkjent 

Gjennomgang på de ulike trinnene: 
1. klasse: Ena Herbieckerhof 

• FB gruppe er laget. Kommunikasjon mellom foreldre foregår der.  

• Fått tilbakemelding om litt lite info fra skole rundt korona, tiltak og rutiner. Info litt på etterskudd 
og litt lite detaljert. Foreldrekontakt har ikke fått konkrete tema, og gir derfor en generell 
oppfordring. 

• Skolebuss; mye forsinket fra skolen, foreldre blir engstelige. Opplevd at de har kjørt fra 1. klasse. 
Foreldre parkerer biler i Drop-sona og det skaper situasjoner som er risikofylte. 

• Variere hvem lærerne tar bilder av og sender ut – være oppmerksom på dette. 
2 klasse: Katrine Aas Thomassen 

• Fagarbeidere – endret sammensetning på trinnet og det ble mottatt noe neg. Foreldrekontakt 
hatt samtale med rektor og gitt info videre.  Vært en ryddig prosess.  

3. klasse: Gro Anita Larsen 

• Alt ok 
4. klasse: Amalie Falkum 

• Trafik- se eventuelt 
5. klasse: Elin B. Nilsen 

• Vært litt for mye fokus på at elevene må ha julegenser på skolen. Foreslår å ha et litt bredere 
fokus for at barna ikke skal oppleve det neg av de evt ikke har en slik genser (av ulike årsaker) 

• Ellers ok 
6. klasse: Marianne Skuland Soltveit 

• Alt ok 
7. klasse: Eirin Fidje 

• Alt ok 
 

Temakveld: 

• Ansvarlig gruppe: Gro Anita, Amalie, Marianne 

• Velge tema: Nullvisjon 

• Fysisk eller virituelt??? 



• Foreldrenettverk etter temakveld – sannsynligvis ikke… 

• Tre fokusområder:  
o Lage en plan for innhold og oppsett  
o Avtale med skole for å innlemme det i undervisning 
o Kontakt med Null-visjon 

Trafikksituasjon skoleveg – Lindebø Brygge 

Tilbakemeldinger fra foreldre om at det har vært situasjoner med stort risikopotensiale; Lastebil rygger 
med henger og barn var i nærheten. 

Tilført etter FAU: FAU leder Eirin Fidje har vært i kontakt med kontaktpersoner i Flekkerøy Bygg og 
Verneombud I TT anlegg. De informerer om risikovurderinger som er gjort i forkant av oppstart samt 
tiltak. 

• De har så langt det er mulig arbeidet for å unngå trafikk med store anleggsmaskiner i perioder med 
høy trafikk av myke trafikanter (morgen og ettermiddag). Har opplevd det utfordrende på 
ettermiddag da perioden som skolebarn passerer da er lang.  

o Tiltak: De har hatt vakt i periodene med mye myke trafikanter hvis de har kjørt med 
anleggsmaskiner. Dette vil de fortsette med i perioder med høy aktivitet.  

o Det er satt opp «sebrastriper» på gang- og sykkelsti for å redusere farten på spesielt 
syklister, og også for å gjøre alle oppmerksom på at det er anleggsområde. 
Utfordring at disse flyttes inn i sien av forbipasserende. Settes ut igjen hver morgen 
av de som arbeider på anlegget.  

• Ved avvik fra risikovurdering eller ved situasjoner som har oppstått har det blitt skrevet avvik som 
har blitt behandlet. De har i etterkant av disse situasjonene hatt gjennomgang med aktuelle 
personer i arbeidsstyrken. 

Verneombud i TT anlegg og FAU leder er enige i at man har tett dialog hvids det skulle oppstå 
situasjoner. Ber dem gi beskjed til skolen hvis man vet om store arbeidsoperasjoner som krever 
ekstra oppmerksomhet slik at skolen kan informere foreldre i forkant. 

Fremover: 

Det vil i hele byggeperioden være tidvis mye trafikk i dette området. Viktig at foreldre har dialog med 

barna om forsiktighet på skolevei. Temaet vil tas opp i SU.  

 

Eventuelt 

• Foreldre har vær noe bekymret for Korona og store klasser. Rektor har vært i kontakt med 

Oppvekstdirektør og kommuneoverlege Styrk-Vik for en gjennomgang. De informerer om at 

Flekkerøy skole arbeider innenfor de retningslinjer/regler som foreligger. Koronatlf for 

arbeidsgivere gir samme bekreftelse 

• Må ha bussjåfør ha politiattest? Dette er ikke skolebuss, men lokalbuss.  

Tilført etter FAU: Tok dette opp i SU. Rektor har undersøkt med AKT og alle sjåfører må ha 

vandelsattest. 

 

 


