
FAU REFERAT 30.10.2021 
 
Tid: 30. november 2021 kl. 19.00-19.55 
Sted: Personalrommet Kampen skole 
 
Tilstede: Kathrine Fagerland, Lene Marie Lithun, Imme Dirks Eskeland, Lise Pedersen, Marianne 
Bore Haarr, Maria Calad, Rune Stigedal, Jon Heskestad, Birte M. Idsøe, Anne Kirsti Drivdal Grytten. 
 
 
Referent: Marianne Bore Haarr 
 
Møteleder: Lise Pedersen 
 
 
Sak 56/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 

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

Vedtak: Innkalling ble godkjent og følgende saksliste ble vedtatt: 
Sak 57/21: Gjennomgang av årshjul 
Sak 58/21: Arrangementsgruppen 
Sak 59/21: Skole-Hjem foredrag 
Sak 60/21: Utviklingssamtaler 
Sak 61/21: Info fra rektor 
Sak 62/21: Samarbeidsutvalget (SU) 
Sak 63/21: Eventuelt 
 
 
Sak 57/21 Gjennomgang av årshjul 
 
Årshjulet ble gjennomgått. 
 
Sak 58/21 Arrangementsgruppen 
 
Fra arrangementsgruppen trengs: 
a) Gruppeleder 
b) En person i FAU med ansvar for kontakt mellom FAU og trinnkontakter.  
Dette kan være samme person. 
Trinnkontakter trenger en rollebeskrivelse inkludert eksemplifiserte aktiviteter.  
 
Vedtak: Lise finner leder for arrangements-gruppen. Lise og leder for arrangement 
inviterer til møte med alle trinnkontakter. Marianne finner rollebeskrivelse for 
trinnkontakter. 
 
 
Sak 59/21 Skole-Hjem foredrag 
 
Forslag om å invitere Frode Jøsang til å snakke for foresatte om banale kulturer (mobbing) 
i februar. Dette er ønsket fra skolen og elevrådet. FAU ønsker å støtte dette. 
 
Vedtak: Skolemiljøgruppen tar saken videre 
 



 
Sak 60/21 Utviklingssamtaler 
 
På oppfordring fra en forelder etterspør FAU skolens vurderinger og begrunnelser for form 
og innhold i utviklingssamtaler. 
 
Skolen bruker mål fra kunnskapsløftet. Flere lærere har også hørt fra foreldre at skjemaet 
er litt for omfattende/avansert. Skolen ønsker å diskutere form internt på skolen. 
 
Sak 61/21 Info fra rektor 
 
Noen smittetilfeller på skolen. 2. trinn (en elev), 4. trinn (3 elever og en lærer) (en falsk 
alarm på 3. trinn). En vikar smittet på 1. trinn i dag. 
 
Større fravær på skolen enn vanlig. Mye luftveisproblemer og anbefaling om å holde seg 
hjemme gir mye fravær av lærere og elever. Skolen prøver best mulig å ha full 
lærerdekning for alle klasser.  
 
Kap 9A saker: 3 pågående saker fra i fjor, en ny sak er ny i år. Totalt 4 saker. 
 
Skole og SFO setter seg inn i verktøyet SMART. Setter fokus på det positive hos barn. 
Ansatte kurses i dette. Alternativ 2 til skole-hjem foredrag: fra SMART kompetanse. 
 
Alternativ Lucia, avlyst skolegudstjeneste og juletregang. Julebord for ansatte er utsatt til 
våren -de får heller finansiering til å gå ut og spise middag sammen på trinnet. 

 

Sak 62/21 Samarbeidsutvalget (SU) 

Informasjon fra SU. Representant ikke til stede. 

 

Sak 63/21 Eventuelt 

a) Tillitsbasert testing når det er smitte. Skolen har ikke lov til å kreve bevis på negativ test. 

b) Endringer i Tanke Svilands gate møte i Lærdals lokaler: 14.12 14.30-15.30.  
Vedtak: trafikkgruppen sender (minst) én representant til møtet. 

c) Ang. lekser: politisk bestilling at skolene skal diskutere leksefri / lekseredusert. Inen 
høstferien skal alle skoler drøfte saken og levere en rapport. Rektor vil kommer tilbake til 
hvordan FAU skal involveres. 

d) Fra trafikkgruppen: Sak om kryss i Kampens gate / Kampens plass. Blir ikke vedtatt 
gangfelt her. Bedre belysning har blitt etterspurt. 

e) Trenger medlemmer til skolemiljøutvalget. Diskuterer elevens rett til trygt skolemiljø med 
utgangspunkt i trivselsundersøkelse. Tirsdag 15.30-17. Lene stiller. 
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