
Møtereferat #5 FAU 20/21 

Tid: 07.04.2021 

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), Else-Karin Jensen (2.trinn og SFO) og Unn Iren Thorsen (1.trinn). 

Ikke tilstede:  Margrethe Nese (6.trinn) 

 

Sak 25/20-21:  Skolefotografering 

Skolen har fått tilbud om fotografering fra Lima foto (som ble brukt i fjor) og Norsk skolefoto AS. 

FAU har ingen innvendinger så skolen velger etter eget ønske og tilbud. 

 

Sak 26/20-21:  Covid19-beredskap 

Skolen har mottatt ny nasjonal smittevernsveileder. Skolen har fått en egen detaljert plan fra 

Kolumbus ang. skoleskyss. 

Skolen har en smittevernsplan og den revideres ut fra ny veileder som skal innføres innen 

12.april. Rektor gikk gjennom planen for skolen som nå er på gult nivå. Den største endringer er 

for rødt nivå. Kommer skolen på rødt nivå må de klassene med mer enn 15 elever deles i to, 

dette gjelder 3., 4. og 5.klasse på Malmheim.  

Planen blir lagt ut på hjemmesiden så snart den er klar og innen 12.april. Listene over elever på 

bussene og lærerinndeling blir tatt bort, men er tilgjengelig for skolen. 

 

Sak 27/20-21:  Neste skoleår 

Skolen jobber med plan for neste år og ansettelser. Alt er ikke klart enda. Plan for kontaktlærere 

for trinnene bli publisert når den er klar i slutten av mai/begynnelsen av juni. Det blir besøksdag 

for de som skal starte i 1.klasse, barnehagen organisere og de kommer med buss til Figgjo. 

 

Sak 28/20-21:  UIS samarbeid 

Alle skolene i Sør-Rogaland er med i et samarbeid med UIS som kalles for DEKOM. Malmheim 

skole skal samarbeide med to personer fra universitetet om å lage en plan for 

begynneropplæringen. Arbeidet starter allerede i april.  

 



Sak 29/20-21:  Status ny skole 

Det er planlagt sperreskål om 14 dager.  

Skolen har kjøpt inn møbler til klasserommene. Kontormøbler og møbler til personalrommet er 

ikke kjøpt ennå. 

Igangsettelse av bygging av Julebygdhallen er godkjent og i den forbindelse var Jørn på befaring 

på skolen. De er i rute og plan for overlevering er 31.oktorber 2021. Da får skolen 2 måneder for 

innredning og klargjøring til skoleoppstart i januar 2022.  

 

Sak 30/20-21:  17-mai 

Det vil trolig ikke bli noe standard 17-mai feiring med tog og leker i år heller. Matboks til de nye 

1.klasse-elevene ønsker FAU kjøpe inn uansett og de vil da bli delt ut på en besøksdag. 

 

Sak 31/20-21:  Annet 

Rektor informerte at det jobbes fremdeles med klassemiljø i 5.trinn, og det går i riktig retning 

med de tiltakene som er satt i gang og jobbes med. Kontaktlærer for 3.trinn hjalp til i en 3 ukers 

periode, og er nå tilbake for fullt i sin klasse. 

Planleggingsdagen 6.april jobbet lærerne med plan for oppstarten, hoveddel og avslutning av 

timer. Skolen ønsker at det skal være likt for å være forutsigbart og trygt for elevene. Det vil da 

være mer forutsigbart også når lærere må vikariere i andre klasser.  Det skal nå prøves ut og 

justeres om nødvendig. Til høsten skal det jobbes med ny visjon og nye verdier for skolen slik at 

den er klar til åpning av den nye skolen januar 2022. 

 

 

 

 

Neste FAU møte:  05.05.2021 


