
Referat FAU møte 15/9/21 

Til stede: Rektor Ragnhild Andersen, Inspektør Åse Berit Kongevold Numme, 1 trinn Hanne Marie 

Edvardsen Jelavic, 2 trinn Magnus Brodwall, 3 trinn Sohail Ahmad Naseem, 4 trinn Benthe-Lill 

Hornnes, 5 trinn vara Ann-Signe Butveit Berbu, 6 trinn Annicka Fallesen, 7 trinn Synne Vold Tambs 

Lyche, Kompetanse B2 Inger Beate Torvnes. 

Åse Berit informerer om hva som er FAU sin oppgeve. Det er foreldrenes stemme inn til 

kontaktlærer. Foreldrenes mulighet til å påvirke ungenes skolehverdag og komme med innspill på det 

som skjer. 

Skolen oppfordrer de enkelte klassene til å ha foreldrenettverk utenom FAU. Klassekontakter 

oppfordres til å være proaktive i forkant av foreldremøter. Slik at saker som foreldregruppen ser er 

viktige, som kanskje ikke skolens ansatte får med seg kan bringes inn. 

Hun minner oss på årshjulet som ligger på skolens nettside, der hver enkelt trinn har «saker» som 

skal fokuseres på. Hvis noen er usikre på mandatet til FAU ligger det mye informasjon på nett. Det 

finnes et kurs Komfug som handler om å sitte i FAU. På FUG.no ligger det informasjon om 

mulighetene som finnes for FAU. 

Fritidsenheten v. Anne Ropstad Martinsen informerer om fritidsklubben som nå starter opp igjen for 

fullt. Det er et tilbud som gjelder elever på 5-7 trinn. De samarbeider med skole og foreldre om 

tilbudet. De er pedagoger og har både taushetsplikt og opplsningsplikt. Fritidsklubben har åpent hver 

tirsdag fra kl. 17.00-19.00 og annenhver fredag (oppstart 17/9) fra kl. 17.30-20.30. 

På fredagstilbudet trenger de hjelp fra foreldrene. Fint omforeldrekontaktene fra 5-7 trinn kan 

informere om dette i sine klasser. Det er 3 voksne til stede fra fritidsenheten, men siden de benytter 

skolen sine lokaler er det vanskelig for de å ha oversikt over alle ganger og mange barn, hvis ikke 

foreldre kan bidra som trivselsvakter. De ønsker minimum 2 voksne, helst tre. Foreldrene som 

kommer må gjerne bidra med aktiviteter, forslag ol. Det er grønt nivå, som betyr at det ikke vil være 

antallsbegrensninger på hvor mange barn som kan komme på fritidsklubben. Men alle må registrere 

seg pga smittesporing. 

FAU konstitueres. Hanne Marie Edvardsen Jelavic fra 1 trinn blir valgt som FAU leder. Benthe-Lill 

Hornnes fra 4 trinn velges som vara. Kasserer er Magnus Brodwall fra 2 trinn. Vi blir enige om at 

referat skriving skal gå på omgang mellom trinnene. 

7 klasse har ansvar for natteravner. 

Åse Berit ønsker at vi skal ta med vara på neste møte, der vi kan ha det litt koselig og bli kjent. Skolen 

bidrar med kaffe, så kan alle ta med seg noe vi kan spise. 

Kan alle informere i sin klasse om at vi trenger to vara representanter til SAU, dette trenger ikke være 

foreldre fra FAU. Det er ca 6  møter i året. 

Sak fra 6 trinn:  

Det er ønskelig at FAU tar kontakt med Joker for å høre om vi kan få til en ordning som gjlr at barna 

ikke kan gå dit og kjøpe godteri i og rett etter skoletid. Dette har blitt et problem som fører til 

«kjøping» av venner, og utestengelse, samt mye godteri spising. Ønskelig at de foreldrene som har 

mulighet kan stoppe på joker hvis de henter sine barn på skolen, og også ta opp i de enkelte klassene 

at det ikke er ønskelig at barne «henger» der etter skolen. Benthe-Lill eller Hanne kontakter han som 

driver Joker. 



Sak fra 6  trinn: 

Ønske om leksefri i desember og juni. 

Sak fra 2 trinn: 

Ønske om fullstendig leksefri. 

Det finnes et prøveprosjekt ved noen skoler i kommunen. Foreldrekontaktene oppfordres til å ta 

dette tilbake til sine trinn der en kan ta det opp på et foreldremøte og ha en ordentlig diskusjon med 

foreldrene om vi lnsker at krossen skal prøve å bli en del av prøve prosjektet. Dette blir en sak til 

neste FAU møte. 

Sak fra 1 trinn: 

Hyllene i garderoben er for høye for barna. Åse Berit sender mail til vaktmester og ber han om å 

senke dem. 

Alle foreldrekontaktene er opptatte av sosiale medier, det har nylig vært et foredrag på skolen om 

sosiale medier som inngangsport til seksuelle overgrep. Flere av klassene hadde ikke mulighet til å 

være til stede pga karantene. Ønskelig at vi kan få Jesse til å komme enten i klassene eller ta et nytt 

foredrag for alle trinnene. 

Alle anbefales å advare i klassene mot skjermbruk og oppfordre foreldre til å følge aldersgrenser. 

Mulighet for å bruke SPOND som kontakt kanal i stedet for facebook i klassene tas opp. Det kan også 

brukes som kontakt plattform for FAU.  


