
FAU REFERAT 24.11.2020 
 
Tid: 24. november 2020 kl. 19.00-20.00 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Rikke Kjernes Fattnes, 1blå; Lise Pedersen, 1gul, Cato Gundersen, 2A; Randi Tytingvåg, 
2B; Tone Lindstad, 2C; Marte Tonning, 2D; Kurt Lohne, 3A; Jonas Marstrand, 3C; Ole Bernt 
Nesse, 4A; Mehtap Katranci, 4B; Imme Dirks Espeland, 4C; Beate Lea Håland, 5A; Marianne Bore 
Haarr, 5C; Birte Mæland Idsøe, 6A; Thomas Sand, 6B; Kristin Hidle, 6C; Therese Remen, 7A; 
Marie Nøkling, 7B; Meryem Alturk, 7C; Jostein Alden, leder samarbeidsutvalget; Anne Kirsti 
Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Vegar Nesse, 1rød; Jostein Kallevik, 5B. 
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 45/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

a) Velkommen til FAU-møtet. 
b) Saker til eventuelt 
c) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat. 

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 48/20: Elevens behov for fysisk aktivitet 
Sak 49/20: Info fra rektor 
Sak 50/20: Skolemiljø-gruppen 
Sak 51/20: Samarbeidsutvalget 
Sak 52/20: Eventuelt 
 
Sak 48/20 Elevens behov for fysisk aktivitet 
 
Foreldre etterspør graden av fysisk aktivitet på skolen.  
 
Skolemiljøguppen har drøftet denne saken i sitt gruppemøte rett før FAU-møtet. I gym-
faget følger skolen lærerplaner. Elevene selv etterspør mer fysisk aktivitet i 
undervisningen. ASK-basen vil skolen utnytte som verktøy for å bruke mer fysisk aktivitet i 
læring. Skolemiljøgruppen mener at skolen bidrar sin del og at foreldregruppen også har 
ansvar for å aktivisere barn utenom skoletid.  
 
I lys av pandemien: fordeling av skolegården kan bidra til at aktivitet varierer fra gruppe til 
gruppe. 
 
Trivselslederprogrammet har bidratt til å aktivisere barn som ellers foretrekker mer 
stillestående aktiviteter. Dette opplegget har ikke kunne gjennomføres under dagen covid-
restriksjoner. 
 
 
Sak 49/20 Info fra rektor 
 



• Utviklingssamtaler i november. Alle på 5.-7. trinn (bortsett fra en 5. klasse) har hatt 
digitale utviklingssamtaler. Skjemaet som elev og forelder skal fylle ut er tilpasset 
den nye læreplanen. 

• Det er snart advent og jul. Tradisjonelt sett er det mye som skjer i felleskap på 
skolen. Mange av disse aktivitetene er avlyst. Juleaktiviteter vil foregå kohortvis. 

• Jan Pedersen fraråder foreldreinitierte aktiviteter, som f.eks. julefrokost. 
• Ingen smitte eller elever i karantene.  
• 3. og 6. trinn har fått tilsendt foreldreundersøkelse 16.november fra Berit Lie ved 

Kampen skole. Foreløpig er svarprosent ca. 20%. En av foreldrene til hver barn vil 
få tilsendt undersøkelsen. Svarfrist 30. november.  

 
Sak 50/20 Skolemiljø-gruppen 

Første møte ble avholdt 24. november kl 18-19. 

Forskjellen på skolemiljø-gruppen og skolemiljøutvalget (SMU): 

Skolemiljøgruppen: er bindeledd mellom skole og hjem og består av representanter fra 
FAU og skolen. 

Skolemiljøutvalget (SMU): her deltar også elever. Diskuterer saker som kan legges frem 
for FAU. To møter i året. 

Skolemiljøgruppen diskuterte hensikten med å presentere antall 9A saker. Saken tas opp 
igjen i neste gruppemøte. 

Det skal lages et årshjul for hva gruppen skal ta opp. 

 

Sak 51/20 Samarbeidsutvalget (SU) 

Første møte dette skoleåret ble avholdt 28.10:  

Saker kan sees i referat. 

Viktigst er at økonomien ser ut til å gå i balanse. Skolen har fått inn støtte til en del tiltak i 
lys av pandemien. 

 

Sak 52/20 Eventuelt 

Skolevei-gruppen: 

Ang. trafikkvaktordningen: det kommer endel innspill (både positive og negative) til 
ordningen fra foreldre. Utgangspunktet for hvilke overganger som blir valgt er at de befinner 
seg innenfor en radius på 500-600 m rundt skolen. Skolevei-gruppen har ikke kapasitet til å 
ta utgangspunkt i hvor folk bor når trafikkvaktlistene settes opp. Dette er en dugnad. FAU 
ønsker sterkt å ha med foreldrene på laget og ønsker ikke at foreldregrupper lager egne 
ordninger på bekostning av den som trafikkgruppen organiserer.  



Refleksvestkonkurransen fungerer veldig godt. Kampen skole gikk tom for vester. Lærdal 
Medical har sponset en kasse med nye vester. 

Gruppen har også sendt ut påminnelse om at barn som sykler eller sparker til skolen må 
huske lys på sykkelen. 


