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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av referat og saksliste 

 

 

Godkjent 

2 Referat fra møte med FAU-ledere og skoleledelsen 

Til orientering 

FAU side på nett er oppdatert. 

Konferanser kan gjennomføres digitalt. 

Godkjent/avsluttet sak. Skolen kan ikke nekte bruk av el sykkel/el- sparkesykkel 

på skoleveien, men oppfordrer til at dette ikke benyttes. Saken ligger på 

hjemmesiden. 

Trafikksikkerhets- gruppe i FAU arbeider med saken. Mye trafikk ved Tretjønn og 

Gunhildsvei ned mot skolen.  

Skolemiljøgruppa arbeider med saken spisepause. 

Timer i KRLE har blitt tatt bort under korona tiden. Saken følges opp. 

Det er ikke planlagt undersøkelse/evaluering av korona situasjonen fra 

kommunens side foreløpig. Ingen undersøkelse fra foreldre. Birgitte har vært på 

årsmøte for Komfug, der sitter det 15 personer i styret som representerer alle 

områder i byen. Saken skal tas opp her. 

FAU-ledere tar 

saker som er i 

prosess videre med 

skoleledelsen;  

- KRLE-timer 

- Trafikkbilde 

på 

morgenen 

på skolen 

- Skjermbruk 

i 

spisepausen

en 

- Evaluering 

av korona 

 

 

 

 

 



3 Spond 

FAU benytter nå Spond som arbeids og kommunikasjons- plattform. Både hoved 

klassekontakt og vara er her. Det finnes her også 4 undergrupper som arbeider 

med diverse saker: IKT- SFO- Trafikk og Skolemiljø. 

Erfaringer så langt er at det er en god plattform for kommunikasjon. 

 

4 Oppfølging av grupper 

a. IKT 

b. SFO 

c. Trafikk 

d. Skolemiljø 

IKT:Martin Gaustad er gruppeleder.  

Gruppa arbeider blant annet med å lage en digital plattform for informasjon som 

kan bringes videre til de neste klassene. Omfatter 17. mai, elevkvelder ol-, en 

digital vandreperm. Dette har vært etterlyst når nye kontakter slippes til og 

trenger informasjon.  

Skole i-pad er ikke sikker nok. IKT gruppa arbeider med kommunen for å få et 

sterkere filter. Venter nå svar fra inspektør om hva som er blitt gjort. 

 

SFO: 

Gruppeleder er Hege Lorentz. 

Gruppa har hatt møte og idemyldring på hvordan SFO kan bli bedre. Ønsker et 

møte med rektor og SFO leder Synnøve i november.  

 

Trafikk: 

Har hatt fokus på trafikksikkerhet ved Tretjønn og Gunhilds vei ned mot skolen. 

Her oppleves mye trafikk og skolen tar dette seriøst. Følger arbeidet med 

trafikksikkhetsplanen fra kommunen. Dialog med rektor på dette.  

 

Skolemiljø:  

Sosiale arrangementer- FAU oppfordrer til sosiale arrangementer innenfor 

smittevern. Hva er lov og ikke lov, få litt føringer fra rektor/ skolen. Samarbeid 

med KOMFUG og andre skoler. 

Språkbruk: holdningsarbeid, løftes opp til helsesykepleier og sosiallærer. 

Spising med skjerm; refererer til skoledirektoratet sine retningslinjer. Elever 

trenger blant annet ro under måltider, kan blant annet skape gode relasjoner. 

Også viktig at lærer er til stede under måltider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU-leder lager en 

sak på smittevern 

på hjemmesiden 

 

FAU-ledere tar 

dette opp med 

skoleledelsen 



Foreldrenettverk: klassekontakt kan sende ut punkter til foreldre de kan komme 

med tilbakemelding på. Vanskelig å gjennomføre treff nå i disse tider. 

Ranselpost: sender saken over til IKT gruppen. Ønsker fortsatt å bruke digitale 

kommunikasjonskanaler for dette, men gjøre det mer synlig.  

 

 

 

 

 

5 Lys ved bingen 

Rektor orienterer. Vedtatt lys fra FAU i fjor. Mulig å få lys fra Kringsjå skole. 

Tilbakemelding fra vår vaktmester som også er vaktmester på Kringsjå. 

 

6 Rektor  

Utlån av skolens rom- sjekket med noen barneskoler i byen, 2 skoler leier ikke ut, 

mens Prestheia har leid ut rom. Nøye med smittevern.  

I disse tider med mindre sosial aktivitet ønsker FAU sterkt at vi kan låne 

klasserom- men kun med 5 foreldre til stede. 

Gudstjenester: kan ikke gjennomføres på skolen, venter på felles beskjed fra 

oppvekst.  

Rektor har laget et skjema for utfylling før man eventuelt leier klasserom. Må 

sendes en begrunnet søknad, om behovet for å låne klasserom er vesentlig, og 

ikke det kan brukes andre lokasjoner. Fordeles på trinn slik at klasserom leies ulik 

dag.  

Under behandling. 

 

7 Eventuelt 
 
Korona situasjonen 
 
 
 
Saker til neste FAU; 
Hærverk på hus 
Trafikkfarlige situasjoner på skolevei 
Oppfølgning av saker i prosess 

FAU-ledere jobber 
videre med dette. 

  
 
      


