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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU Møtedato:  1.12.2020 Tid: 18:00-19:00 

Møteleder: Birgitte Bårdsen Møtested: Google Meet Neste møte:  

Referent: Andreas Meltevik Ref.dato: 
 

1.12.2020 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Birgitte Bårdsen (Leder), Andreas Meltevik (Nestleder), Hege Lorentsen (Gruppeleder SFO), 
Martin Gaustad (IKT), Morten Beckmann (IKT), Sigve Haarr (Gruppeleder Trafikk), Therese 
Margrete O. Widerøe (Gruppeleder Skolemiljø), Gerda Løvåsen (Trafikk/Skolemiljø), Merete 
Frustøl  

Ikke møtt:   - 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av referat og saksliste 

 

 

Godkjent 

2 Sosial handlingsplan 

På forhånd skulle alle i FAU lese gjennom forslaget til ny sosial handlingsplan. 
Temaet skulle så tas opp i gruppemøtene i forkant av møtet mellom gruppeledere 
og leder FAU og nestleder FAU. I gjennomgangen ble det tatt opp følgende: 
 

• Planen inneholder mye flotte ord, og setter lista høyt for hva man skal 

klare 

• «…skal skolen konkretisere hva som vil være tegn på god praksis for å nå 

de ulike delmålene. For at arbeidet skal kunne evalueres og justeres 

underveis, skal tegnene være så konkrete og målbare at det er mulig å 

svare ja eller nei på om det er slik på skolen i dag.» 

o Slik vi leser planen er det vanskelig å se hva som er målbart 

o Et eksempel er delmålet om at skoleledelsen skal sikre at alle §9a 

saker blir ivaretatt på en god måte – hvordan vet man at det blir 

ivaretatt på en god måte når måleparameteret er ukentlige 

møter?  

o Høflighetsregler – lei av det  

• Ønskelig med en fast struktur og mal for å gjøre det likt fra år til år og slik 

at resultatene blir målbart 

• Høflighetsreglene 

o Signaler på at de eldste elevene er veldig lei at disse 

høflighetsreglene 

o Er ordningen evaluert? 

o Har det like god effekt på alle trinn? Burde man differensiert på 

trinnene? 

Birgitte og Andreas 

tar en ekstra 

gjennomgang og gir 

en konstruktiv 

tilbakemelding på 

vegne av FAU til 

ledelsen Fagerholt 

skole. 



• Selv med situasjonen knyttet til Covid-19 mener FAU at den sosiale 

handlingsplanen kommer sent – Ifølge planen skal den evalueres og 

justeres hvert år i mai 

 

3 IKT-gruppen 

• Opprettet Google Disc til filstruktur og lagring av blant annet dreiebøker 

for 17. mai og andre arrangement foreldre har en rolle i 

o Eierforhold kan overføres til nytt FAU 

o Enkelt å administrere, kan gi tilganger til hver enkelt 

• Nettsikkerhet 

o Har hatt møte med Leif Anders 

o Har hatt møte med kommunen v/ Ole Wongraven (rådgiver i 

oppvekstetatens stabsgruppe) og to IT-teknikere 

o Utgangspunktet for løsningen som foreligger per i dag er 12 års-

filter. Dette fungerer kun om siden selv varsler at det er innhold 

på siden som er ikke er passende for de under 12 år 

o Kommunen ønsket ikke legge filter for hele kommunen 

▪ Et forslag er lokal styring – opp til hver skole 

▪ Administrator blir da på hver enkelt skole – Classroom 

kan styre hvilke apper, men ikke internett 

o I møtet med kommunen ble det fra gruppen sin side gitt uttrykk 

for en tydelig bekymringsmelding knyttet til manglende tiltak 

knyttet til utfordringen. Wongraven svarte at han hørte dette, 

men ga uttrykk for at de selv hadde liten kunnskap om det  

▪ Ikke tenkt sikkerhet på alle 6-åringene 

▪ Kommunen svarte lite konkret  

▪ De hadde selv ingen forslag – spilte ballen tilbake til 

«oss» 

▪ De ville sjekke med andre kommuner – bl.a. Bærum som 

har hatt stor satsing på IKT 

▪ Om ikke kommunen vil gjøre noe – vil presset ligge på 

Fagerholt skole 

o Forrige uke forfattet Leif Anders et brev som skal være 

▪ Info til foreldre 

▪ Vise til filter i google-søk – begrenser voksent innhold – 

men det er fortsatt prisgitt at siden selv varsler at den 

inneholder dette  

o Det forskes på nettbruk av barn – de bruker nettet på en annen 

måte enn «oss». Det vil er store endringer, og kommunen har 

ikke tenkt på/tatt inn over seg denne utviklingen – ingen tiltak på 

sikkerhet selv om alle 6-åringer har fått maskin 

IKT-gruppen tar 

ansvar for å scanne 

inn / laste opp 

tidligere 

planer/permer 

Gruppen lager 

forslag til 

mappestruktur etter 

å ha fått oversikt 

over hva som skal 

inn 

Gruppen presser på 

for å få nytt møte 

med kommunen 

Birgitte skriver mail 

til KOMFUG for å få 

de på banen 



 

4 Skolemiljø-gruppen 

• Sosial tiltaksplan 

o Ønsker at det er likt på hvert trinn – slik at det ikke blir forskjell 

fra klasse til klasse 

o Det finnes noen trinn i dag som tar utgangspunkt i en sosial 

tiltaksplan som ble laget i 1. trinn og tar over for seg ansvaret til 

alle foreldre gjennom 7 år. Det er ønskelig at denne blir brukt av 

alle, slik at det ikke blir tilfeldig ansvar fra år til år (må være 

oppmerksom på at noen kommer til og noen flytter).  

o Slik det er nå er det fra skolen et ønske om lite sosial aktivitet 

grunnet covid-19. FAU støtter dette og videreformidler via 

klassekontaktene at sosiale happenings inntil videre er på 

minimumsnivå 

o Flere klasser har valgt å ikke ha samling i høst, samt kjører 

alternativ juleavslutning – kombinerer den med skolens egen 

• Språkmiljø 

o Hva blir faktisk sagt? Hva består den negative språkbruken i?  

o Fokus på holdningskampanje, samarbeid med familiesenteret – 

bredt samarbeid. Plakater eller annet visuelt 

o Rollespill? 

o Spille inn for elevrådet om noen av de (6. og 7. trinn) kan være 

rollemodeller for de på lavere trinn. Kanskje lærere også kan 

spille inn gode rollemodeller – kan gå rundt på de lavere trinnene 

Gruppen vil få tak i 

en 7-års tiltaksplan 

og lage en mal som 

legges i Google Disc 

Gruppen vil ta 

direkte kontakt med 

inspektør Leif 

Anders i forbindelse 

med forslag tiltak 

mot språkbruk 

Birgitte tar dette 

opp på styremøtet 

5 Trafikk-gruppen 

• Trafikksikkerhetsplanen 

o Kommunen tar ikke inn saker som medfører kostnad før til våren 

– planen som foreligger nå gjelder frem til da 

o Gruppen vil jobbe opp mot kontakter i kommunen og Vegvesenet 

frem til våren 

o Erfaringsmessig tar disse prosessene lang tid - 5 år fra ord til 

handling  

o Bruke tiden frem til våren på å lage konstruktive innspill 

• Refleks 

o Barn nekter å bruke refleks – 3. trinn og oppover 

o Holdningskampanje 

o Utfordre elevrådet 

 

Refleks; Tatt opp på 

styremøte. Prøver å 

få sponset reflekser 

å gi ut til de eldste 

barna, som 

elevrådet kan gi ut.  

 

 

 

 



o Foreldre som gode forbilder 

 
 
 
 

• Deling av sykkelsti Fagerholt og Havlimyra 

o Involvere rektorer på begge skoler  

 

 

 

Birgitte sørger for at 

gruppen får et 

kontaktpunkt i FAU 

på Havlimyra. 

Gruppen tar selv 

kontakt med FAU 

Havlimyra og ser om 

de kan samarbeide 

om dette 

 

6 SFO 

• Møte med leder SFO og rektor 

o De var overrasket/skuffet over at de ikke har hørt noe fra foreldre 

generelt 

▪ Har hørt bare positivt fra foreldre 

o Positivt utgangspunkt 

▪ Månedsplaner har bedre innhold 

▪ Vil ha to foreldrerepresentanter inn for å få innspill 

• Dette blir Kristine Uglem og Hilde Stakkeland 

o De vil rydde i egne dokumenter og på SFO-siden 

▪ Utfordret på turneringer med andre skoler på andre 

områder enn fotball 

• Spiser ikke og sosialiserer ikke i lunsjen pga skjerm 

• Skjermbruk i lunsjen 

o Spiser ikke og sosialiserer ikke i lunsjen pga skjerm 

o Forslag om prøveordning med 6 måneder uten skjerm – evalueres 

etter dette 

 

Gruppen vil lage et 

infoskriv til foreldre 

for å beskrive 

rollene til 

foreldrerepresentan

tene og kontaktinfo 

til dem 

 

 

 

 

 

Birgitte er i prosess 

med skolen i denne 

saken. Mer fokus på 

dette trinnvis. 

7 Eventuelt.   

 


