
Møtereferat #2 FAU 20/21 

 

Tid: 25.11.2020 

Sted: Teams Meeting 

 

Tilstede: Therese Melbo Torgersen (rektor), Karen Elisabeth Øglænd (SFO leder),  

Hege Anita H. Nielsen (5.trinn), Hanne Kristin Laupland (4.trinn), Jørn Stangeland 

(3.trinn) og Unn Iren Thorsen (1.trinn). 

Ikke tilstede:  Margrethe Nese (6.trinn) og Else-Karin Jensen (2.trinn og SFO) 

 

Sak 10/20-21:  Smittevern 

Skolen er fremdeles på gult nivå. Det har vært noen tilfeller på enkelte andre skoler i distriktet, 

men foreløpig har ikke Malmheim skole vært berørt. Innendørs er elevene kun med elever fra 

sin kohort/klasse. Utendørs deler to og to klasser områder. 1. og 2. trinn deler ett uteområde, 3. 

og 4. deler ett annet uteområde , 5. og 6. deler ett uteområde. 

 

Sak 11/20-21:  Verdens psykiske helsedag 

Koselig markering med frukt og pynting av takknemlighetstre med tøyremser. Tema for dagen 

var «Spør mer». Kjekk avslutning før høstferien.  

 

Sak 12/20-21:  Nasjonale prøver 

Resultatene fra nasjonale prøver er kommet og personalet jobber nå med prøvene og analyserer 

resultatene. De skal sette satningsområder og ønsket er å bli enda bedre på å sette inn tiltak 

som kan hjelpe de som har trenger det mest på et tidligere tidspunkt. 

 

Sak 13/20-21:  Kunst på skolen 

Forslag fra Jørn om å benytte kunst/bilder elever har laget som utsmykking av vegger inne på 

den nye Malmheim skole. Da spesielt bilder/tegninger/maleri fra lokalmiljøet, f.eks av den 

gamle skolen. 

Therese informerte at det er 3 kunstnere som er invitert til å komme med forslag til kunst til 

uteområdet på den nye skolen. Det er ikke avklart hva det blir enda. 

 

 



 

 

Sak 5/20-21:  Elev- og foreldreundersøkelse 

Personalet jobber som nevnt nå med de nasjonale prøvene, så resultatene fra elev-og 

foreldreundersøkensen blir klare etter jul. Det er veldig bra svarprosent på 

foreldreundersøkelsen. 

 

Sak 6/20-21:  Årshjul og dugnader 

Kommende dugnad: Julegrøt på skolen i desember. Foreldre kan ordne grøt, sukker, kanel og 

saft og levere på skolen, men det er begrenset ifm servering. Skolen tar seg av serveringen selv. I 

år blir det ikke felles opplegg for juleverksted så klassene skal ha juleverksted på ulike dager. 

Kontaktlærere kontakter klassekontaktene for å avtale hvilken dag foreldre kan komme med 

grøt. 

 

Sak 8/20-21:  Flinki Sykkel 

Prosjektet som skal motivere til mer sykling og øving i trafikken er ikke startet på Malmheim da 

det ikke har meldt seg noen frivillige foreldre. Det er nødvendig med frivillige foreldre for å få i 

gang prosjektet sammen med Gunn-Rita Flesjå.  

 

Sak 9/20-21:  Skolebuss 

Skolerutene 208 og 209 er nå endret og det jobbes enda med å forbedre buss. Ungdomsskolen 

har nå egen buss (206). Det ble justering av 209 etter oppstart av nye ruter pga bussen kom for 

sent frem noen dager. Ifm smittevern så er det fremdeles gult nivå på buss. Dvs elever kan sitte 

ved siden av hverandre, selv om de er ulike kohort.  

Buss-skur ved kirken: Therese har sendt forespørsel kommunalt om det kan settes opp buss-skur 

ved holdeplass ved kirken. Det er en fylkesvei så dette må tas med fylket dersom buss-skur skal 

settes opp. Therese etterspør svar på dette. 

 

 

Neste FAU møte:  27.01.2021 


