
Referat, fau møte 20.4.21

Tilstede:
Ragnhild, Beth, Lene, Reidun, Hanne, Magnus, Anniken, Anniken, Christine
( gi en lyd om noen fler burde vært med, glemte å notere det da vi startet),
Ikke representert: 3.kl, 7.kl og kompetanseskolen, men oppdateringer fra kompetanseskolen
er kommet inn.

- Sist referat godkjent
- oppdatering om vennegrupper. 1. trinn fortsetter vennegrupper gjennom kovid,

ønsker uteavslutning med foreldre til sommeren, godt miljø i klassen.
2. trinn fortsetter vennegrupper- oppfordrer til ute. 3. trinn ,
4. trinn ikke fortsatt med vennegrupper, må fokusere på å jobbe for medvirkning til
fortsatt godt klassemiljø. 5. trinn ikke vennegrupper, 6. trinn ikke vennegrupper. 7.
trinn ?

- 5 trinn tilbakemeldingen til skolen : god prosess for jobbing med klassen, godt med
god aktivitetsplanen fremover.

- Veisaken skal addresseres til skolen og deretter til velet. Ny oppdatering fra
Ragnhild, hun har fått tilbakemelding om at det blir sendt til skolen ganske snart. Det
videresendes da til meg, Beth.

- Forslag til foredragsholdere og tema til høstens foreldremøter:
1. sosiale medier
2. nettvett, foreldrenes rolle, Terje Pedersen
3. digital mobbing, Birgitte…
4. viktigheten av foreldrenettverk, Kristine Hasund

Denne listen legges ut på fau-facebookside for å diskuteres / suppleres og
stemmes over.

- Forslag til skolen om å bruke Redd Barna kurs materiell på skolen. Ragnhild positiv
til innspill.

- Enighet om at foreldremøter til høsten blir obligatoriske, slik at flest mulig foreldre får
info og får uttalt seg.

- Enighet om at lærer ser an foreldregruppen og tar kontakt med foreldre og spør om
tolk er ønskelig før møter slik språket ikke skal være til hinder for hverken oppmøte
eller informasjon.

- 17.Mai, elvrådet har kommet frem til at det blir 17. Mai festivitas på skolen, med
leker, taler, korps og det som hører med til festen. Det feires i klassekohortene.

- Neste møte blir Torsdag 3. juni kl 19 på teams. Invitasjon er på facebooksiden.


