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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU-møte Møtedato:  26.04.22 Tid: 17.30-19.00  

Møteleder: FAU-leder, 
Susanne Moe 

Møtested: Fagerholt skole Neste møte: 
31.05.22 (Vara 
skal også stille til 
møte) 

 

Referent: Hege Solaas 
Gundersen, 1C 

Ref.dato: 
 

26.04.22 Arkivkode:  

 

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

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Organisering av friminuttene 

Rektor og inspektør forteller ut ifra skrivet som er sendt ut ang. 

organisering i friminuttene. Friminuttene ses på som en relasjonstid hvor 

det er kjente voksne i nærheten av elevene. Skolens fokus er å se hver 

enkelt elev, håndhilse og de ser gevinsten av de små møtene gjennom 

dagen.  

Organiseringen av friminuttene startet før Covid-19, og med mål om å 

kunne møte hver enkelt elev bedre, få tid til mer uformelle samtaler og 

skape en bedre relasjon til hver enkelt elev. Skolen har forhørt seg med 

PPT og andre skoler i forhold til organisering ute. Anbefalingen var å dele 

opp i soner ute ettersom skolen rommer mange elever. Lærerne har mer 

utetid og bruker av sin pause og kontortid på å være tilstede for elevene. 

Uteområdet er delt inn i fem soner hvor det rulleres. Lærerne er mer ute 

og mer til stede. Det oppleves at lærerne ser verdien i det. Beslutningen 

om deling av uteområdet er tatt ut ifra faglige råd og motivasjon til å se 

elevene best mulig. Det fører til flere uformelle samtaler med elevene og 

tilstedeværende voksne som fører til trygghet.  

På spørsmål om delingen skal opprettholdes til høsten formidles det at det 

er en krevende prosess i forhold til endringer og faglige vurderinger og at 

ordningen fortsetter frem til sommeren 2022.  

Forslag til modell som kan prøves ut høsten 2022 er todeling av 

skolegården med rullering av uteområdet. 3-5. klasse har egen sone og 6-7. 

klasse har egen sone. Det vil rulleres på uteområdene. Bevare at 1. og 

2.klasse har egne friminutt.  

Det er fremdeles delte tilbakemeldinger fra klassekontaktene. Mange 

individer å ta hensyn til.  

 



 Det blir også stilt spørsmål når det gjelder å få fadderordning opp å gå 

igjen, noe som jobbes aktivt med.  

2 Arrangementer fremover 

17 mai:  

Program kommer på skolens hjemmeside. 17.mai komité har gjennomført 

en rekke møter og har kontroll på planen for feiringen. Det vil bli lynlotteri 

hvor 4.klasse får med hjem lodd som skal selges 16.mai og som leveres ved 

innlevering av kaker osv. på 17.mai. Trening av lotteriet vil skje på 17.mai 

og det er flotte premier å vinne.  

 

Fagerholt dagen 8.juni fra 17.00-19.00.  

Informasjon kommer på skolens hjemmeside og vil bli sendt ut elektronisk. 

18.30 til 19.00 blir det avslutning klassevis i klasserommene. 1.trinn baker 

og 6.trinn rigger, selger og rydder. Rektor sender ut informasjon til 

foreldrekontakter i 1. og 6. trinn ang. planlegging og prosess. Spre ordet 

om Fagerholt dagen til besteforeldre og bekjente i nærmiljøet. 

Overskuddet fra Fagerholt dagen vil bli gitt til en organisasjon valgt i 

samråd med elevrådet.  

 

3 Foreldrenettverk våren 2022 

Se på muligheten for å få gjennomført et foredrag for alle foreldre i løpet 

av mai. 

Foreldrenettverk våren gjennomføres etter tiltaksplanen for hver enkelt 

klasse.   

 



4 Eventuelt 
 
FAU-møtet 31.05.22 skal vara også stille.  

Kveldsravner: Det har blitt observert personer rundt skolen på kveldstid 
både i hverdag og helger, samt at det har vært en del uheldig hærverk i 
forbindelse med samlingene. Hærverket koster skolen dyrt. Det blir stilt 
spørsmål til om FAU kan lage et opplegg ang. kveldsravner. Et forslag er 
også flombelysning som går på automatisk ved aktivitet på plassen. Politiet 
patruljerer, og hendelsene vil bli anmeldt.  
Informere og organisere med foreldregruppene på trinnene og oppfordre i 
velforeningene til å informere om hendelsene som skjer i nærmiljøet.  
 

Trafikksikkerhet på skoleveien: Det er meldt inn hendelser om sykling i høy 

fart i veibane. Tenke tiltak som kan gi langtidseffekt for sikkerheten på 

skoleveien. Skolen kan kontakte politi for kontroller. 

 

 


