
FAU REFERAT 26.05.2020 
 
Tid: 26. mai 2020 kl. 19.00-19.40 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Merete Helland, 1blå; Hanne Myhre, 1gul; Ine Bekkeheien, 1grønn; Silje Herget, 1grønn; 
Linda Solberg Brattli, 3A; Maria Aano Reme, 3B; Beate Lea Håland, 4A; Jostein Kallevik, 4B; 
Marianne Bore Haarr, 4C; Johan Mihle Laugaland, 5A; Grethe Paulsen, 6C; Runhild Landré 
Melingen, 7A; Jostein Alden, rep. samarbeidsutvalget; Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
 
Referent: Marianne Bore Haarr,  
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 11/20 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 12/20: Prosjekter og pengestøtte 
Sak 13/20: Gratisprinsippet 
Sak 14/20: Hjemmeskole og gjenåpning av skole 
Sak 15/20: Info fra rektor 
Sak 16/20: Skolemiljø-gruppen 
Sak 17/20: Samarbeidsutvalget 
Sak 18/20: Eventuelt. 

 

Sak 12/20 Prosjekter og pengestøtte 

Hver gruppe orienterer om status på utarbeidelse av liste over prosjekter som vi 
skal søke om pengestøtte til. 

 

Sak 13/20 Gratisprinsippet 

Generell diskusjon rundt gratisprinsippet. Diskusjon startet på FAU sin spond 
gruppe 6 februar ifm. at 5.trinn skulle opptre med Maj Britt Andersen på 
Stavangeren. Foreldre og søsken fikk tilbud om rabatterte billetter. 

Viktig å ta diskusjonen. Ganske glissent i salen, brorparten var nok foreldre fra 
Kampen skole. Skolen ble tatt litt på senga, var ikke helt klar over at dette kom til å 
ende med at foreldre måtte betale for konsert. Skolen tar dette til etterretning. 

 

 



Sak 14/20 Hjemmeskole og gjenåpning av skolen 

Generell diskusjon rundt hjemmeskole og gjenåpning av skolen ifm. Corona-
utbruddet. Er også diskutert i Skolemiljøgruppen. Henviser til referat fra møtet den 
28.04.20. 

Ekstra kohort på 1. og 4. trinn. Lilla gruppe opprettet i første klasse. Nye barn i 
denne kohorten hver 14. dag. Begrunnelse i smittevern og stigmatiserende dersom 
det skulle velges ut noen barn som skulle være i denne kohorten permanent. 

Per nå bare èn elev som ikke har kommet tilbake. 

God informasjon fra skolen. Utfordrende å disponere ansatte. 5. -7. trinn har derfor 
litt kortere dager. 

Har vært vanskelig for noen lærere å få kontakt med noen foreldre.  

Første trinn uten chromebook. Det har skapt noen utfordringer ang. kontakt med 
skolen. Noen har hatt personlig oppmøte på skolen. 

Friminutt på ulike tider. Har fungert veldig bra. Nøye på at ulike kohorter skal være i 
de 12 ulike lekesonene. Færre skader og mindre krangling. Skolen skal se på om 
de klarer å fortsette med noe av dette til neste år.  

Håndvask fungerer godt. Krevende å passe på at alle må huske avstand. 

Omsorgstilbud mens skolen var stengt: 32 barn fikk tilbud.  

Sak 15/20 Info fra rektor 
  

Skolen har måttet avlyse et par arrangementer, som f. eks. besøksdag for de som 
begynner i første klasse neste år. Barnehager er invitert på besøk. Noen 
barnehager har takket ja.  
-planlegger å lage film om skolen à la filmen til Kannik skole 
-hver lærer kommer til å skrive brev til sine elever på neste års førstetrinn 
 
3 nye ansettelse. Lærerkabalen for neste år legges i disse dager. 

 
Sak 16/20 Skolemiljø-gruppen 
 

9A saker: 
Rett før det ble skolestengt ble det meldt en sak: 5. -7. trinn.  
En sak på 5. -7. trinn meldt etter skolen ble åpnet. 

Sak 17/20 Samarbeidsutvalget 

Første møte etter korona-stengt avholdes i morgen, onsdag 27.05. 

Sak 18/20 Eventuelt 

 Vi prøver å få til sykkelprøve til høsten for (da) 5. trinn.  
 


