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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Opprop ok. Birgitte 

2 A: KORONA 

 

Informasjon er krevende å få ut til alle som skal informeres. Spesielt med 

kontrabeskjeder og ny informasjon som stadig kommer fra kommunen/ 

smittekontoret. FAU gir tilbakemelding på at informasjon fra skolen har vært stort 

sett god, det er viktig med åpenhet. 

B: EVALUERING AV SAMARBEID BLÅ KORS OG FORELDRENETTVERK 

 

Positive tilbakemeldinger! 

Nettverksmøte etter evt fremtidige foredrag bør deles litt mer opp. De fleste ble 
gjennomført samtidig. Må organiseres litt bedre. 
 

C. ELEVUNDERSØKELSEN 

 

Resultat delt fra Leif Anders- PowerPoint 

Sier noe om skolemiljø, sosialt og faglig- FAU får presentasjon tilsendt etter 

møtet. 

Fagerholt skole ligger på eller over snittet på de fleste parameter. 

Undersøkelsen for 7. trinn ligger tilgjengelig på hjemmeside. 

 

Undersøkelsen deles med FAU/ styret/ personalet og klasser (5.-7. Trinn) 

Kan resultat fra de forskjellige klassene også deles med foreldre på noen måte? 

 

 

Birgitte 

Leif Anders 



3 OPPLÆRINGSLOVEN §9A, ARBEID VIDERE FOR DETTE TEMA FOR FAU. 

FOKUS SKOLEMILJØ, TILTAK MOT MOBBING 

 

Birgitte og Andreas hadde et møte med rektor før vinterferien- Hvordan skolen 

jobber med saker, tilrettelegging for spesialundervisning etc. 

De har bedt rektor se nærmere på dette. Rektor har lagt ut en tekst angående 

dette på hjemmesiden i vinterferien. 

Lærere og klassekontakter gå sammen og få litt oversikt på trinnet. 

Ønsker generelt en tettere dialog her for å gi ut informasjon på en bedre måte. 

Foreldrekontakt kan ta kontakt med trinnleder. 

9A burde informeres om ved start av skoleåret. 

 

Birgitte og Andreas tar dette videre med Arild. 

Birgitte & Andreas 

4 SØKNAD TIPPEMIDLER/BEVEGELSESANLEGG 

 

Skolemiljøgruppe tar dette videre på sitt møte 

 

Birgitte 

Skolemiljøgruppe 

5 FRA GRUPPENE, DETTE ER KUN ET UTDRAG FRA FULLE 
REFERATER. DE KAN LESES, TA KONTAKT MED FAU-LEDER OM DET 
ER ØNSKELIG. 
Referat Gruppemøte Trafikk 

- Dialogen med Havlimyra om deling av skolevei 
- Saker til trafikksikkerhetsplanen, forslag sendes inn til kommunen 
- Evaluering av refleksaksjonen: en stor suksess som vi er meget 

stolte av 
- Prøve å få til en Gå-til-skolen kampanje 

Referat Gruppemøte Skolemiljø 
- Søknad om midler til utemiljøet, hvem gjør hva? 
- Fellestema for skolen; idrettsuke? 
- Foreldrenettverk; ny runde? Felles tema, eller klassevis? 
- Mobbing- klassemiljø; hvordan jobber skolen planmessig med 

dette? 
- Overgang til ungdomsskolen, får elevene ønske seg hvem de 

kommer i klasse med? Lik praksis på skolene? 

- Rektor svarer nei, det skal være likt på skolene. 
Referat Gruppemøte IKT 

- Nettsikkerhet på skolens utstyr. Saken er fortsatt i prosess, og er 

løftet videre til KOMFUG, som skal ta dette videre til FUG 

(Nasjonalt foreldreutvalg) Flere skoler melder om bekymring rundt 

at filtrene på skoleutstyr er for dårlig. FAU er i dialog med 

kommunen, sammen med skolens ledelse.  

Referat Gruppemøte SFO 

- SFO har foreldrekontakter, disse har ikke fått inn noen nye saker 

- - Alternative turneringer, ikke bare fotball, tas opp i igjen etter en 

mer stabil korona-situasjon 

- Brukerundersøkelser fra kommunen er i gang 

- - Mange vikarer på SFO, må likevel sørge for at alle barn har det 

bra, og smittevern 

 



- Videre arbeid med kulturinnholdet på SFO, hvordan jobbes det med  

6 1. EVENTUELT (INFO 17.MAI) 

 

Etter å ha sett på skriv fra kommunen og deres antatte Korona restriksjoner som 

vil være i mai i år, vil det ikke settes i gang noen planlegging for 17. Mai 

arrangement på skolen 2021.  

4. klassekontakter 

7. Eventuelt. 
 

1. Søke om penger for å få utbedret noen områder i skolegården. Elevrådet 
er involvert i dette. (pumtrack/ skaterampe)- Skolemiljøgruppa tar denne 
saken litt videre. 

2. 17. Mai- foreldrerepresentanter på 4. trinn har hatt møte for å lage en plan. 
Ettersom situasjonen er som den er med Korona vil det ikke være noe 17. 
Mai arrangement på Fagerholt skole i 2021. 

3. Tidspunkt for måltid på skolen er flyttet fra 10.30 til 11.30 på 1. trinn. 
(Kanskje flere trinn) Birgitte skal ta dette med rektor. Rektor svarer at det 
er forskyving av utetid som forskyver lunsj med ca30 min. Småtrinnet har 
utetid alene, uten alle elevene samtidig. Dette er positivt, men forskyver 
tidspunktene for mat. 

4. Skolemiljø fast på læreplanen. Miljø har blitt bedre på de skolene som har 
hatt dette på uke/ mnds planen.Tatt videre med ledelsen.  

 

Skolemiljøgruppa 

 


