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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU Møtedato:  19.1.2021 Tid: 17:30 

Møteleder: Birgitte Bårdsen Møtested: Google Meet Neste møte:  

Referent: Andreas Meltevik Ref.dato: 
 

19.1.2021 Arkivkode:  

 

Tilstede:  1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A (vara), 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A 
Ikke møtt:   7B, 7C 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/
vedtak 

1 Godkjenning av referat og saksliste 

 

 

Godkjent 

2 Informasjonssaker 

A. Lys i bingen 

Det er kommet lys. Forrige FAU vedtok støtte til dette. Hvor stor støtten vil bli vet vi 

ikke, men kostnaden ventes å bli lav. Idrettsetaten/kommunen har gjort dette billig. 

  

B. Refleks-aksjon 

Kom sent i gang, men den er oppe og går p.t. Det ble samlet inn cirka 1000 reflekser, 

altså nok til neste år også. Lærere i hver klasse teller opp hvem som bruker refleks 

hver dag i to uker. Beste klasse får spandert pizza til lunsj en dag. 

 

C. «Æ bare tulla», temauker 2 og 3 

Representanter fra FAU var i møte med Leif Anders og fikk presentert opplegget i 

forkant, og hadde en brainstorming. En tanke at foresatte også involveres i dette. 

 

Samarbeid med Blåkors, med chatten deres i fokus: 

• 9. februar blir det webinar i regi av skolen for de foresatte. Vil bli gitt info om 

hva som rører seg der ute, aktuelle temaer. Også gi tips om forebyggende 

tiltak.  

• Foreldrenettverk fordelt på flere dager i etterkant, slik at foreldre med flere 

barn kan være med på nettverksmøte som treffer alle barn. Blåkors vil bidra 

inn i dette.  

• Blåkors vil også koble seg på 6. og 7. trinn på skolen og komme på besøk. 

Dette er en forlengelse av temaet de har på skolen i denne tiden. 

D. Korona 

Barneskolen har hele tiden vært på gult nivå. Skolehverdagen er ganske lik som 

vanlig, men det sosiale er ikke. Arrangement på skolen er enda ikke mulig. Det 

Birgitte 



oppfordres til sosiale samlinger ute eller på andre egnede plasser. FAU oppfordrer til 

at barna får mulighet til å være sosiale utenfor skolen. 

3  Opplæringsloven §9a, arbeid videre for dette tema for FAU 
 

• Barnets rett til å ha det bra på skolen 

• Utfordre skolen – hvordan jobber de med denne bestemmelsen? 

• Det har vært snakket om, fra flere hold, at det over flere år har vært utfordringer 

knyttet til skolens håndtering av dette. FAU tar ikke stilling til eller uttaler seg om 

enkeltsaker, men ønsker å synliggjøre for foreldre hvilke rettigheter de har  

• Vi ønsker i første rekke å informere forelde om deres rettigheter og hvilke plikter 

skolen har 

• Det finnes egen brosjyre/håndbok om denne paragrafen – skal vi oppfordre at skolen 

deler ut denne for nye på skolen – 1. trinn? – i tillegg kan vi dele link på skolens 

nettside 

• FAU ønsker å bidra til å komme med forslag til tiltak som kan iverksettes  

• FAU ønsker at skolen omfavner rapportering og oppfølging av paragrafen, og ber om 

mer åpenhet knyttet til utfordringer på skolen 

 

Birgitte/

Andreas 

4  17. mai-komitè 
 
4. trinn er ansvarlig for arrangementet i år. FAU anmoder ansvarlige i 4. trinn til å begynne 
tidlig å planlegge et alternativt opplegg. Oppfordres til tett dialog med skolen. 

4. trinn 

5 Eventuelt  
 

• IKT-gruppen 

Det går fremover, men med sneglefart. Teknisk løsning /plattform knyttet til GoogleDisc er 
oppe og går. Mangler en del dokumenter som per i dag ligger i papirversjon 
 

• SFO-gruppen 

Arbeidet går sent, men de er godt i gang 
 

• Trafikk 

Ønskelig å koble Trygg Trafikk på at lignende kampanje kan gjøres i hele kommunen 
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• Økonomi 

FAU har god råd og penger på konto. Det er et ønske om skaterampe på skolen – kan 

det søkes om støtte til dette? 

 

Se egne referat fra hver gruppe nedenfor. 

skal inn i 

GoogleDi

sc 
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 Referat Trafikk:  
Referat møte Trafikkgruppa 19.01.21 
 
 
Sak 1. Er malt opp en midtlinje for deling av sykkelvei et stykke ned i bakken. Mulig å 
få opp en midtlinje langs hele veien ned? Er opprettet kontakt med FAU på 
Havlimyra. Venter respons derfra og jobber for å få et samarbeid i forhold til 
trafikksikkerhet med dem.  
 
Plan videre: 
 
Sak 2. Fortsette å rette fokus på kampanjen med å gå til/fra skolen også når det er 
dårlig vær. Vi mener at å slippe av barna i bunnen av bakken kan bli en konflikt med 
gående. Vi ønsker heller å promotere bruken av Sunnivas vei og skogen/alternative 
ruter som ikke krysser trafikkert vei i nærområdet rundt skolen. Spille inn problemet 
med trafikkavviklingen overfor kommune/fylke for å få et svar fra dem på deres syn 
på problemet.  
 
Sak. 3. Refleksaksjonen har gitt holdningsendring blant barna, håper det fortsetter 
etter endt aksjon! Ryktes av Barna passer på hverandre så de husker å bruke refleks, 
og refleks virker til å plutselig bli kult. Jan-André Robberstad spiller inn overfor 
Fædrelandsvennen som en positiv sak. Sigve Haarr Kontakter også Trygg Trafikk for 
å spre til andre skoler og gjøre konkurransen større, også blant skolene. Kanskje 
Trygg Trafikk og Kommunen kan gå inn med en større premie overfor vinnende 
klasse/skole? 
 
Sak 4. Sjekke ut nettside Fiks-gata-mi. Forsøke å få noen insider kontakter i 
kommune/stat for å få opp fotgjengerfelt og andre sikkerhetstiltak for myke 
trafikkanter. Prøve å få samarbeid med velforeningen på Justneshalvøya for å få lagt 
mer press på kommune/fylke/stat for å få øvrige sikkerhetstiltak.  

- Søppelkjøring? 
- Mye trafikk 
- Dumpere tidlig på morgenen 
- Hastighet på de forskjellige kritiske punktene: Rundt skolen, Krysset i bunnen av 

bakken ved Ålefjærveien/gamle hovedveien, krysset ved drop-off plassen ved skolen 
- Mulige fartsdumper/hastighetsovervåking ved skolen.  

 

 

 Referat Skolemiljø:  



Skjerm i pause: Ikke så mye innspill her, men enkelte opplever at det er mer 
variasjon mellom skjerm, høytlesning og samtale under spising. Det er bra! 
Ranselpost: Svært lite av dette, kanskje pga Koroana. Men det er godt mulig 
at papirflyers er på vei ut og digital info er det nye foreldre må forholde seg til. 
Da er det viktig at nærmiljøsiden på skolesiden er oppdatert og synlig for alle. 
Vi minner om at en bør abonnere på denne siden også på lik linje som 
klassen din, FAU og lignende.  
Plan for videre arbeid: God tilbakemelding på det som skjer nå med fokus på 
språkmiljø. Positivt med Blå kors som skal inn og holde et foredrag. Denne 
måten å jobbe på inspirerer oss til å samarbeide mer med lærerne, elevene 
og eksterne om felles prosjekter senere også.  
Et forslag til et nytt felles prosjekt kan være tema idrett/aktivitet. 2 uker med 
fokus på bevegelse og trekke inn fagområder inn i dette. Få til noe felles med 
eksterne fra Start, Vipers, KRS ol. Kanskje noe sunn mat også med spons fra 
en matbutikk..  
Foreldre kan trekkes med å delta i noe aktivitet med barna, kjøre et Fagerholt-

løp på ettermiddagstid etc       mye en kan finne på tenker vi! 

Det kom inn et tips til foredrag til neste år om en ønsker å gjenta temaet 
språkmiljø – og det er www.gleding.no 
Ønske om en skaterampe på skolen er spilt inn.  
 

 Referat SFO 

o Informasjonsskriv laget og vil bli distribuert ut til foreldre snarest  

o Kristine Uglem og Hilde Stakkeland er foreldrerepresentater for skoleåret 

2020/2021  
 
 Oppfølging av møtereferat med skolen 24.11.2020  
o Noen av sakene er besvart og rettet, men Hege følger opp utestående  

 SFO vedtekter – Kr.sand kommune  
o §2 Formål: SFO skal være et pedagogisk tilbud, før og etter undervisningstid, som legger til rette 

for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesser. 
Tilbudet er for elever på 1. – 4. års trinn samt elever med særskilte behov opp til og med 7. års trinn. 
SFO skal gi elevene omsorg og tilsyn. Virksomheten skal drives i nær forståelse og samarbeid med 
hjemmet  

o Gruppen ønsker å stille spørsmål til SFO leder hvordan Fagerholt SFO mener de 

leverer i henhold til dette formålet. Vi vet de legger til rette for lek og der har 
månedsplanene fått ett mer variert innhold i den senere tid men hva legger de i 
kultur og fritidsaktiviteter?  
 Nasjonal rammeplan for SFO  

2  

 

 

• I pressemelding datert 16.12.2020 fra kunnskapsdepartementet så skal det 
innføres en nasjonal rammeplan for SFO tilbudet i hele landet. SFO tilbudet skal 
sikres god kvalitet uavhengig hvilken skolen man går på.  
o Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-fysisk-aktivitet-og-sunne-

maltider-pa-sfo/id2814543/  

o Det med mat og måltidsglede ønsker gruppen å ta opp videre med SFO. Sfo har i 

møte den 24.11.2020 utrykt ønske om å ikke lage mat på SFO fremover. Det er 
motstridende til hva foreldre til barna tenker. Foreldre ønsker at de lager mat 
sammen med barna, noe som vi mener nettopp vil utvikle matglede, 
fellesskapsføelse og gode helsevaner for barna slik som rammeplanen peker på.  
 
 Observasjon av ansatte på SFO ved henting  

 

http://www.gleding.no/


o I møte 24.11.2020 snakket vi blant annet med SFO leder om at vi observerte når 

foreldre henter at de ansatte ikke leker så mye med barna. I januar, uke 2 blir 
dette på nytt ett tema blant noen foreldre da de voksne har samlet seg i en ring 
mens barna leker alene rundt dem.  

o Vi ønsker å få en tilbakemelding fra SFO leder på om dette er normalen for 

foreldre blir usikre ved slike observasjoner da de ønsker mer engasjement og se 
ansatte i lek/kontakt med barna.  

Gjøremål  Eiere(e)  Tidsfrist  Status  
Sende mail til skolen 
angående status på 
utestående saker 
møtereferat 
24.11.2020  

Hege  26.01.2021  Ventende  

SFO vedtekter- 
kr.sand kommune  

Hege/Synnøve  09.02.2021  Ventende  

Mat og måltidsglede  Hege/Synnøve  16.02.2021  Ventende  
Avklaring 
observasjon av 
samling av SFO 
ansatte ved henting  

Hege/Synnøve  09.02.2021  Ventende  

Tidsfrist for eiere Hege/Synnøve er for Synnøve å besvare spørsmålene våres.  
 
 

 Referat IKT 

IT-sikkerhet på skolenes iPader: 
Siden forrige møte med kommunen har IKT-gruppa gjort følgende: 

1. Tatt ny kontakt med kommunen for å få oppdateringer på hvordan de har fulgt opp 
IKT-gruppas forespørsel om økt nettsikkerhet. 

2. Bedt om nytt møte for å diskutere videre arbeid med dette. 
I samråd med Leif Anders Haanes ved Fagerholt, har IKT-gruppa utarbeidet et utkast 
til et felles infoskriv til foresatte som informerer om hvordan iPadene er sikret på 
kommunens nett. Det planlegges et møte med kommunen like etter vinterferien, hvor 
vi oppdaterer hverandre på status og veien videre. 
 
Google DISK: 
Det er opprettet et fellesområde for lagring av filer for FAU ved Fagerholt. Dette 
dokumentlageret er tenkt at skal arves/byttes eier på, etter hvert som det kommer og 
går nye foreldrekontakter. Alle klassekontakter og vara klassekontakter for 2020-21 
får tilgang til disse dokumentene. Det vil etter hvert utformes en rutine for hvordan 
disse dokumentene skal forvaltes etter hvert som noen personer fratrer og andre 
tiltrer i FAU. Disse rutinene skrives inn i et dokument som lagres i mappa «IKT-
gruppa». 
 
 

 

 


