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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av innkalling og referat, opprop: Godkjent 

 

 

 

2 A: Rektor informerer: Samarbeid mellom lærere og foreldre; en skolegruppe er 

opprettet, hatt fire møter i løpet av året mellom skolen og FAU ledere. Enighet 

blant lærere å forbedre informasjon fra skolen til foreldre og foresatte. Fokus på 

mer informasjon på ukeplan, digital informasjon fra skole og klassekontakter. 

Ønskelig at ny kontaktlærer i klasse ringer hjem eller kontakter foreldre oppfattes 

som en god ide. Arbeidet følges videre neste år der gruppen fortsetter sitt arbeid. 

B: Foreldrenettverk og digitale prosedyrer: Det er ønskelig at foreldrekontakt og 

trinnleder får en mer sentral og viktig rolle som et bindeledd mellom skole og 

foreldre. Rektor ønsker en mer lik kommunikasjon på alle trinn da det i dag 

oppleves ulikt. Birgitte Baardsen og Therese Widerøe har arbeidet med 

prosedyrer og føringer omkring digitale nettverksmøter i tiden som har vært. 

Personvern, hva kan en snakke om. Gode tilbakemeldinger på disse møtene, 

oppleves som viktig. 

Annen informasjon: Som følge av corona og smittevern er det ikke aktuelt med 

sommeravslutning innendørs på skolen. Avslutning kan gjerne gjøres digitalt med 

lærer, tenke kreativt. Fagerholt skole er tatt ut i streik fra 2/6- skolen støtter 

streiken. De ønsker og trenger fagutlærte lærere for å gjøre den beste jobben.  

Arild takker for et godt samarbeid med FAU i året som har gått. Stor takk til 

Birgitte Baardsen og Andreas Meltevik som har tatt initiativ til møter med skolen. 

Han ønsker FAU et videre godt valg av ledere til neste år. 

Rektor 



3 Presentasjon fra gruppene: 

Skolemiljø; FAU fikk tilbakemeldinger på dårlig språkbruk blant elevene på skolen. 

Det ble tatt kontakt med skolen og kontaktlærer. Skolemiljøgruppa koblet inn Blå 

Kors og det ble innført et digitalt webinar for foreldre og foresatte- dette var 

svært vellykket. Elevene ved Fagerholt skole ble gjort oppmerksomme- en 

kampanje ble iverksatt. Blå Kors har en chat rettet mot barn og unge som heter 

«Snakkommobbing». Skolemiljøgruppa har gjennom sitt arbeid ønsket likhet 

mellom klassene, at klassekontakter samarbeider på trinnet. De har arbeidet for 

at aktivitetsplanen fra 1.-7. trinn benyttes av alle klasser. Av hensyn til smittevern 

ble det oppfordret til at sosiale arrangementer ble gjennomført.  

Skolemiljøgruppa ønsker at følgende saker skal jobbes videre med; Felles 

idrettsuke med fokus på bevegelse og mat. Foreldre, skole og elever skal bli med. 

Ønske om et nytt webinar/ foredrag fra idretts profiler og lag fra Sørlandet. Andre 

aktuelle foredragsholdere som barnelege, «helsesista» med flere. Tema for neste 

foreldrenettverk; «Gleding», lage idebank for sosiale arrangementer. I noen 

skoleklasser skjer det lite, hva kan vi lære av hverandre? Forslag til tema på 

foreldrenettverksmøter; spilletid, utetid, hvor kan de eldste «henge», bading, 

felles regler, apper, utenforskaphet, innhold matpakke og sosial tiltaksplan- 

hvordan ivareta klassen? Ønske om foreldrenettverksgrupper x3 i året, et i 

september/oktober omkring skolestart, i februar og i mai måned.  

Trafikk; Trafikkgruppa er svært fornøyd med året og har fått inn gode saker. 

Refleksaksjonen i januar var svært vellykket. Dette bidro til at elevene ved skolen 

fikk et økt fokus og viktig lærdom om bruk av refleks vest. Den beste klassen ble 

premiert, klasse 4c vant pizza til hele klassen. Dette kan så absolutt gjentas neste 

vinter. Gruppen har hatt fokus på å merke gamle Ålefjærveien fra Harald Gilles 

Vei ned til Eidet slik at de får en delt gang og sykkelsti, forslag til ny type 

fartsdump, gangfelt på Justneshalvøya og lyssette snarvei fra Sunnivas Vei 

gjennom skogen.  

«Gå til skolen aksjonen» ble ikke gjennomført nå i år, men det burde iverksettes 

til høsten.  

SFO; SFO gruppen har samarbeidet med skolen omkring skolefritidsordenen i 

løpet av året. Hva kan endres og forbedres? Tilbakemeldingen fra foreldre og 

foresatte er ting å sette på agenda. Rektor Arild Sæbø, SFO leder Synnøve og 

lærere arbeider nå med en brukerundersøkelse som fortsetter videre.  Dette 

innebærer engasjement rundt måltider og at barn deltar i matlaging. Dette er 

saker på agendaen neste år.  

IKT; IKT gruppen har arbeidet med to saker. Disse sakene er fillagring og 

nettsikkerhet. De som blir med i IKT gruppa kan ta kontakt med Morten om de 

ønsker å benytte slik type lagring/dokumenthåndtering. Eks: 17. mai 

arrangement. IKT gruppen har dette året jobbet aktivt for å forbedre 

nettsikkerheten ved Fagerholt skole. Kommunen har sett på en modell som er 

benyttet ved Bærum- skolene for å lage «masker»-/filtre for ulike brukergrupper 

(småskole- mellomtrinn og ungdomstrinn). De skal prøve å implementere noe 

slikt ved en fremtidig oppgradering av Kristiansands skolenettverk. 3 møter er 

gjennomført med kommunen via Ole Wongraven og inspektør Leif Anders Haanes 

ved Fagerholt skole. Leif Anders jobber med IKT ved Fagerholt skole ang oppstart. 

IKT sikkerhet settes på agenda. FAU leder Birgitte Baardsen har tatt opp tema i 

KOMFUG (hvor alle FAU-ledere i byen samles).  

Skolemiljøgruppa 

Trafikkgruppa 

SFO gruppa 

IKT gruppa 



 

4 Valg av ny FAU- leder og nestleder; Susanne Moe ny FAU leder, Guro Skaar Myre 

nestleder. 

FAU oppfordrer til å fortsette modellen med 4 undergrupper: skolemiljøgruppen, 

trafikk gruppen, ikt gruppen og trafikksikkerhets gruppen. Nåværende FAU ledere 

Birgitte Baardsen og Andreas Meltevik ønsker et overgangsmøte for å hjelpe nye 

medlemmer godt i gang. Det trengs også medlemmer til Samarbeidsutvalget, 

Susanne Moe har takket ja til å delta her. 

 

5   

6   

7 Eventuelt.   

 


