
REFERAT FAU MØTE . 18.2.2020 
 
Tilstede: Mie, Ragnhild, Lene, Magnus, Beth, Christine, Hanne, Signe, Inger Beate, 
Ikke representert: 7.klasse 
 
Sak 1 
5. Klasse 
God dialog mellom ledelse og foreldre.Tiltak er kommet på plass, Åse Berit til stede i klassen 
og er en kontaktperson for foreldrene. Det har vært to foreldremøter, og også nettverksmøte 
foreldrene imellom. Ting er bedre, men det er fortsatt vanskeligheter. Det er også sykemeldinger 
i lærerstaben, som også gjør at ÅB stepper mer inn. Det er planlagt nytt møte mellom foreldre 
og ledelse etter vinterferien hvor det blir diskutert tiltak og mål fremover. Godt samarbeid. 
 
Sak 2.  
17 Mai 
&. Klasse vil gjerne dra igang 17 mai feiring på Krossen. De står smittevernsansvarlige og finner 
gode løsninger på dette. Lov og ønske om tips til hvordan de kan gjøre det. Forslag om logg pr 
nett, bingo, mat i poser, forhåndsbestilling mm. De kommuniserer med 3. Klasse og finner 
løsninger. Husk frister for å si fra til kommunen om hva man skal arrangere og å søke om støtte 
for dette. Legger ved vedlegg. De får disponere skolen. Skolen står ikke som arrangør eller 
ansvarlige.  
 
Sak 3. 
Tilskudd 
Vi ønsker å søke om tilskudd til nærmiljøet, et tilskudd fra Kristiansand Kommune. Vi ønsker å 
søke om penger til sommer og vinter aktiviteter. Snøkanon og akebrett for vinteren, 
sommerønsket må komme innen vinterferiens slutt. Vi legger inn forslag på facebook. Hanne 
skriver søknaden som må være inne innen 1. Mars. 
 
Sak 4. 
Veikryss 
Skolen skal få tilsendt, skolen må ta det videre. Dette skal skje i Mars. 
 
Sak 5. 
Informasjon fra ledelsen ved koronasmitte ved Krossen skole; Ved eventuell smitte ved skolen 
skal foresatte få ryddig beskjed om dette. Mer info om dette legges ut på skolesiden.  
 
Sak 6. 
Foreldrenettverksmøter 
1.kl har hatt et møte, har snart et til. 
2.kl invitert inn til møte etter vinterferien på teams / zoom 
3.kl ( ikke skrevet noe her) 
4.kl  lurer på et utemøte etter vinterferien 



5.kl har hatt flere nettverksmøter, skal ha nytt nettverksmøte etter foreldremøtet med ledelsen 
etter vinterferien. 
6.kl skal samarbeide mye omkring 17 Mai i nærmeste fremtid og fremover.  
7.kl - fraværende 
 
Gode tilbakemeldinger rundt foreldrenettverk og det å ses og lufte tanker foreldre imellom.  
 
Forslag fra fau til emner som er fint å ta opp på foreldrenettverksmøtene for å vekke 
tanker / få enighet mm rundt diverse temaer.  
 

- Sosiale medier- meet, whatzup, facetime, snap, osv, 
     Hva er aldersgrensene? Fordeler/ulemper ved disse, 

tidsbegrensninger, skjermfri tid, utenforskap, drama….. 
 

- Kan det være lurt å kutte skjerm ved besøk? 1. Klasse har kommet til enighet rundt 
dette, og det har fungert bra. Hva skjer når man skrur av skjermene? 

 
- Spill, nettvett, aldersgrenser? Hva spiller de andre, hva er aldersgrensene, hvol lenge 

kan de spille, hva gjør de ellers?? 
 

- Hobbyer, hva liker barna å gjøre? 
 

- Lurt å ta en runde så alle får kommet igang å si noe, alle sier-o hva de heter- forelder til- 
faget barnet liker best?- om barnet virker fornøyd eller ikke med skolen?- en vanskelig 
ting med corona?, og kanskje finnes det ting som har vært bra med corona 
restriksjonene?  
Da har alle fått sagt noe, man får en følelse  av om noe er ugreit, noe som er gøy, og 
brodden av corona...kanskje?:) 
 
 
Sak 7. 
Årshjul 
Kompetanseskolen må få årshjulet sitt inn på skolens hjemmeside. Årshjulene er 
gjennomgått. Nettverksmøter. Vennegrupper. Natteravner( natteravner, og foreldre til 
ungdomskveldene)  
 
 
 
Oppgaver 
Invitere inn til foreldrenettverk 
Forberede 17. Mai 
Skrive tilskuddssøknad til kommunen 
Finne ut hvor mye som befinner seg i klassekassene 
Obs på veiryss søknaden 



Kommunisere med skolen om informasjon rutiner ut til foresatte ved korona smitte på 
skolen. 
Få kompetanseskoleårshjulet ut på hjemmesiden 
Gi tips til 17 mai om mulige løsninger om du har noen 
Gi tips på facebook om sommeraktivitet-tilskudds-ønsker 
 
Setter opp neste møte om halvannen måned, , setter opp et teams møte 25. Mars kl 
19-20.30 rett før påskeferie, og legger ved link her. Gi tilbakemelding om det er ønske 
om annen dato. 
 
https://teams.live.com/meet/94781529413067 
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