
Saksliste FAU Wilds Minne skole 21 januar 2021 

Tilstede: Rektor, FAU-leder Tone Mehren, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4B, 5A, 5B, 6A, 7A, 7B 

Saksnr Saker og redegjørelse Kommentarer/vedtak 
SA01-2021 Godkjenning av referat og runde  

Ingen kommentarer til referatet.  
 

 
Referatet er godkjent  

SA02-2021 Covid-19  
Info fra rektor om status og aktuelle tiltak 
Nåværende situasjon – ikke blande lærere fra ulike 
trinn, utfordring ift felles samarbeidstid.  

Samarbeidsmøter på skolen går som normalt 
(med foreldre, PPT osv). FAU, fellesmøter internt 
må foregå digitalt inntil videre 

Smitteverntiltak / tiltak ved evnt rødt nivå.  
Smitteverntiltak / tiltak ved evnt rødt nivå.  

Ved besked hvor tiltak gjelder fra neste dag blir 
skolen stengt neste dag. Fra dag to vil 1.- 4. gå 
fulle dager på skolen, mens 5-7.trinn vil få halve 
skoledager på skolen, halve som hjemmeskole. 
Håper å unngå rødt nivå. 

 
Rektor orienterer  

SA03-2021 Skoleutbygging 
Info fra rektor om status/planer. Involvering av FAU. 
Prosjekteringsfase 

• Kontrakt inngått med Norconsult, for 
prosjektering av skolebygget. Tegninger fra nye 
Kringsjå skole har gode prinsipper for 
skolebygget; klasserom på samme trinn med 
stor skyvedør i mellom, garderober til hvert 
trinn, fellesareal for 1.-3.trinn, der SFO også vil 
inngå. Kreative klasserom med stor fleksibilitet, 
mange muligheter. Ønskelig med et «godt rom» 
som bibliotek, masse vinduer, ulike sitteplasser 
etc. NB. Tegninger ikke påbegynt for WM. 

Skolehage 
• Ønskelig å etablere skolehage, enten på skolens 

tak eller på bakken; frukttrær, bærbusker, hver 
klasse får hver sin store dyrkbare kasse 

Skolegrenser for neste skoleår 
• Er i kontakt med Lovisenlund vedr skolegrenser. 

Skolegrense St.Olavsvei/Kongsgård Allé, søsken 
skal som hovedregel alltid på samme skole.  

Trafikkforhold 
• Lyskrysset uten lysregulering nå. Veien fra 

krysset og inn mot Starthallen vil bli stengt om et 
par måneder, blir på sikt 1-veiskjørt. Heisekran 
må plasseres midt i Marviksveien. Marvika Torv 
vil etablere en midlertidig vei som vil gå langs 
bygget og ut i lyskrysset  

 
Rektor orienterer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SA04-2021 Utviklingsarbeid ved skolen - Info fra rektor 
 
Autoritativ klasseledelse som grunnprinsipp 
Varm og omsorgsfull i kombinasjon med tydelig ledelse 
og kontroll på klassen. Iflg forskning er dette den beste 
måten å drive klasseledelse på.  
Tre områder skolen har fokus på nå:  

• Gode beskjeder 
• Positiv oppmerksomhet 
• Adekvate konsekvenser  

 
Vil bruke verktøyet Klassesirkel, opprinnelig utarbeidet 
for ungdomsskole. Skolen vil lage sin egen versjon av 
Klassesirkel for barneskole.  
LINK – Livsmestring i Norske klasserom brukes også, og 
er inkludert i opplegget til Klassesirkel.  
 
Samarbeid skole/hjem – prinsipper for best mulig 
kommunikasjon mellom skole og hjem.    

 
Rektor orienterer 
 
Ressurser for de som er 
interessert:  
 
Pål Roland, autoritativ 
klasseledelse 
https://www.uis.no/nb/autoritativ-
klasseledelse-hva-er-det 
 
 
LINK – Livsmestring i Norske 
klasserom 
https://www.linktillivet.no/ 
 

SA05-2021 Trafikksikkerhet og skolevei 
• Oppdatering/status vedr. gjennomført 

kartlegging fra FAU (egen gruppe) 
• Informasjon om stenging av vei mm. 
• Pågående arbeid ifb trafikksikkerhet på skolevei 

 
Brede og Terje har innhentet informasjon fra foreldre 
om trafikksikkerhet og skolevei. Fått masse innspill.  

• Alle foreldre har blitt oppfordret til å komme 
med innspill.  

• Brede har laget rosanalyse, som er sendt over til 
rektor som tar det videre til rette kanaler.   

Mange uoversiktelige steder og 
situasjoner i trafikken rundt skolen.  
 
Rektor sender ut en 
informasjonsmail til foreldre i 
morgen om anbefalt sted å kjøre 
og levere barn. 
 
Rektor tar ny kontakt med 
ingeniørvesenet ift når store 
maskiner ankommer byggeplassen, 
og at de som dirigerer trafikken 
ved overgangene står der på riktig 
tidspunkt. 

SA06-2021 
 

Verdigrunnlag 
Opprette gruppe som skal jobbe videre med dette.  

• Pernille har meldt seg til å sitte i gruppa 
• Ønskelig at 2-3 til blir med i gruppa, helst fra 

FAU 
 
 

 
Kort orientering fra rektor 
 
Send mail til Tone dersom du er 
interessert i å bli med 
 

SA07-2021 
 

Kosthold / måltidssituasjoner / bruk av skjerm 
Informasjon om nåværende praksis 

• Krevende situasjon nå som det ikke er mulig å 
blande barn fra ulike kohorter. Eldre barn kan pr 
nå ikke komme inn til de yngre.  

• Ønselig å sette enda mer fokus på sunt kosthold. 
Dårlige fasiliteter på nåværende kjøkken.  

 
Rektor drøfter med lærerne om å 
få ned tid på skjerm.  
 
 
 
 
 

https://www.uis.no/nb/autoritativ-klasseledelse-hva-er-det
https://www.uis.no/nb/autoritativ-klasseledelse-hva-er-det
https://www.linktillivet.no/


• Brukes endel skjerm i spisinga på skolen. 
Gjennomtenkt hva som skal vises, eks. 
Supernytt.  

• Mye skjerm på sfo, både i spising og i etterkant. 
Tom & Jerry etc.  

• Sterkt ønske fra mange at skjermtid reduseres  
• Innspill til neste semester 

 

 
 
Rektor snakker med sfo om bruk av 
skjerm på sfo  

SA08-2021 Innspillsrunde 
• 17. mai – 6. trinn har ansvar. Rektor vet 

ingenting om hvordan årets 17. mai vil bli. 
• Strøing – stor utfordring, vanskelig å strø hele 

skolegården. Elevene børster vekk, pluss svært 
skiftende vær 

• Søppel – elevene er med og plukker ute.  
 
  

 
Det ble lite tid til disse sakene.  
Arrangering av 17. mai tas opp på 
neste møte.  
 
Rutiner for søppelplukking sjekkes 
ut.  

 

 

 

 


