
FAU REFERAT 27.04.2021 
 
Tid: 27. april 2021 kl. 19.00-19.50 
Sted: Teams 
 
Tilstede: Lise Pedersen, 1gul; Rikke Kjernes Fattnes, 1blå; Vegar Nesse, 1rød; Randi Tytingvåg, 
2B; Tone Lindstad, 2C; Marte Tonning, 2D; Jonas Marstrand, 3C; Imme Dirks Espeland, 4C; Beate 
Lea Håland, 5A; Jostein Kallevik, 5B; Marianne Bore Haarr, 5C; Birte Mæland Idsøe, 6A; Thomas 
Sand, 6B; Kristin Hidle, 6C; Therese Remen, 7A; Marie Nøkling, 7B; Jostein Alden, leder 
samarbeidsutvalget, Anne Kirsti Drivdal Grytten, rektor.  
 
Forfall: Cato Gundersen, 2A; Kurt Lohne, 3A; Ole Bernt Nesse, 4A; Mehtap Katranci, 4B; Meryem 
Alturk, 7C. 
 
  
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Beate Lea Håland 
 
 
Sak 21/21 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 22/21: Info fra rektor 
Sak 23/21: Skolemiljøgruppen 
Sak 24/21: Samarbeidsutvalget 
Sak 25/21: Eventuelt 
 
 
Sak 22/21 Info fra rektor 
 
Rødt nivå i skolen er i fokus. Det har vært krevende for skolen å øke antall grupper fra 22 
til 31 og å dekke disse personalmessig. Alle lærere (inkludert timelærere) har gått inn som 
kontaktlærere. 1. -4. trinn har skole hver dag, med reduserte åpningstider på SFO. 
5. -7. har vekselvis hjemmeskole/skole. 
Foreløpig varer rødt nivå frem til torsdag 29. april. 
 
I forrige røde periode hendte det at en klasse måtte ha hjemmeskole noen timer en dag da 
læreren var syk. Grunnen til dette var at alle ansatte, inkludert vikarer var opptatt de 
aktuelle timene. Hjemmeskole er et avvik ift. ordinær skole. 
 
Det er fortsatt uklart om 7. trinn kan organisere avslutning i regi av skolen. 
 
Alle klassene har blitt utfordret til å snakke om covid-19 i Tema-timen. 
 
 
 
Sak 23/21 Skolemiljø-gruppen 

Gruppen har diskutert:  



a) Kjøreregler for kommunikasjon hjem-skole. Skolen erfarer økt kontakt mellom foreldre 
og kontaktlærer. Det er dermed blitt behov for noen kjøreregler for hva som kan skrives i 
e-post og hva som bør tas muntlig (via telefon eller møte). Dette for å ivareta elevenes 
personvern (sensitive opplysninger) og for å unngå misforståelser ved skriftlig 
kommunikasjon. Det skal være lav terskel for å opprette kontakt med skole/hjem. 

b) Overgang 1. til 2. trinn med bakgrunn i Trivselsundersøkelsen. 
Skolen ser det som hensiktsmessig for læringsmiljøet at det blir nye grupper av årets 1. 
trinn. For de som begynner i 1. klasse i år vil det i utgangspunktet ikke bli gjort store 
endringer i klassesammensetning fra 1. til 2. trinn. Det vil likevel være mulig for skolen å 
gjøre endringer de finner hensiktsmessige. 

c) 3 stk kap 9A saker pågår. 

Sak 24/21 Samarbeidsutvalget (SU) 

Budsjetter og regnskap: Skolen og SFO har et mindreforbruk.  

Guttenes garderobe med dusj skal rehabiliteres ila. året.  

Det blir også gjennomført førstehjelpskurs for alle elever. 

Se ellers referat fra SU (24.03.21). 
 

Sak 25/21 Eventuelt 

a) Tilbakemeldinger fra foreldre på «rødt nivå»:  
 
Hjemmeskole = selvstendig arbeid, ikke hjemmeundervisning. Dette er ikke gunstig for en 
tiåring (5. klassing) i et lenger løp. Dersom opplegget for «rødt nivå» skal evalueres 
senere, er dette viktig å ta med videre. 
 
Foreldre etterspør mer informasjon om ukesopplegget ved rødt nivå. 
 
Flere foreldre sier at i en unntakstilstand som denne, fungerer opplegget for 5. – 7. trinn 
(halv tid skole, halv tid hjemmeskole) greit. 
 
b) Villa Stokka flytter inn i midten av mai. 
 
 


