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MØTEREFERAT FAU - #05/2020-21 
 

Møtedato: Tirsdag 5. jan kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  Google meet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Ida Vivoll Johansen  
2. Trinn Lars Christian Bruno  
3. Trinn Marianne Stedje  
4. Trinn Cathrine Grude  
5. Trinn Mille Vinsten  
6. Trinn Jill Trosdahl  
7. Trinn Guttorm Andreasen  
SFO Ida Vivoll  
Leder Snøgruppen Må avklares  
Leder Miljøgruppen Beate Grimstad  
Leder 17. Mai Komité Camilla Nylund Ikke tilstede 
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

24 – 
20/21 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

25 – 
20/21 

Informasjon fra rektor 
• Alle lærer- og SFOressurser er nå i bruk for å kunne 

gjennomføre klassevise kohorter med 2 ressurser pr klasse. 
Dette er en sårbar situasjon med tanke på evt. sykdom.  

• Kroppsøving og svømming går bort i denne perioden med 
rød status. Dette er kommunale retningslinjer.  

• For 5.trinn er det nå kommet opp hele vegger i stedet for 
glass, avventer videre arbeid for 1.trinn 

• Det viktigste foreldre kan bidra med i denne tiden er: å 
respektere de nye reglene, oppmøtetider (at elevene 
kommer så nært oppmøtetid som mulig), at man kun tar 
følge med elever i samme kohort (1 klasse = 1 kohort). Hvis 
en karantenesituasjon oppstår reduseres da antall berørte. 
Det oppfordres til å ikke arrangere vennegrupper / 
bursdager i disse første 14 dagene, så vil man vurdere 
situasjonen på nytt.  

• 1 m avstand gjelder på mellomtrinnet, og uteområdene er 
delt opp i soner 

• Gjennomgang av personalsituasjonen for alle trinn 

 O 
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• SFO stenger en time før da personalet fra SFO inngår i 
kohortene med vanlig arbeidsdag fra kl 08:00.  

• Byggeprosessen er ferdig utendørs, og fortsetter innendørs 
i neste uke 

• Ingen nye saker / hendelser er meldt i Synergi 

26 – 
20/21 

Pulsen 

• 1. klasse: Spørsmål ang. retningslinjer for å legge ut 
bilder av barna på hjemmesiden. Det er ikke aktuelt å 
slå sammen 1.klassene til to klasser til høsten, basert 
på dagens antall barn.  

• 2. klasse: Ingen meldinger til dagens møte 

• 3. klasse: Ingen meldinger til dagens møte 

• 4. klasse: Har spørsmål knyttet til mulig gjennomføring 
av snødagen.  

• 5. klasse: Veldig fornøyd med vegger i stedet for glass 
i klasserommene.  

• 6. klasse: Ingen meldinger til dagens møte 

• 7. klasse: Det er knyttet litt spenning ift dagens 
situasjon og de aktivitetene som kommer på våren og 
forberedelser til ungdomsskolen. Dette kommer man 
tilbake til når vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler 
seg.  

• SFO: Tilbakemelding til SFO er å sjekke at de minste 
barna kler seg skikkelig før de går hjem 

 O 

27 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Refleksløypa:  
Miljøgruppen jobber videre med mål om å få til en 
reflekskonkurranse i januar. Mer informasjon kommer.   
 
Miljøgruppen fikk tilslutning til premiebudsjett fra FAU som 
vil dekke RUSH for to klasser. Det vil kåres to vinnere av 
konkurransen for gruppene 1-4. klasse og 5-7.klasse.  
 
Snøgruppen 
Kommer med mer informasjon 
 
17-mai komiteen  
Kommer med mer informasjon  
 

Gruppeledere  O 

28 – 
20/21 

Oppsummering av SU / SMU møtet Nestleder  
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22 – 
20/21 

Eventuelt 

• Ingen nye saker på eventuelt – utover det som ble 
dekket gjennom «pulsen».  

Leder  

23 – 
20/21 

Aksjoner 

• Gjennomgang av skoleruten 2021/22, gi evt. 
tilbakemeldinger til rektor ang. fleksible 
planleggingsdager 

• Sende en VOF til kommunen ang. veldig lite lys i 
rundkjøringen 

Leder  

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter 2020/2021: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Onsdager 15:30 – 16:30 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

1.sep #1 Avholdt 9. sept #1 Avholdt 

30. sep #2 Avholdt - KFU 28. okt #2 Avholdt 

3.nov #3 Avholdt    

1.des #4 Avholdt 16. des #3 Avholdt 

5.jan #5 Avholdt 27. jan #4  

2.feb #6     

9.mar #7     

   21. ap #5  

      

   9. jun #6  

 


