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MØTEREFERAT - #05/2020 
 

Møtedato: Tirsdag 05.05.2020 kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  GoogleMeet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Jorun Beate Vassøy-Breiland  
2. Trinn Berit Refve Vik  
3. Trinn Trine Forus Jakobsen  
4. Trinn Kjartan Melberg  
5. Trinn Lene Bailey  
6. Trinn Guttorm Andreasen  
7. Trinn Borgfrid Møen  
SFO Jorun Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Linda Skjæveland  
Leder 17. Mai Komité   
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Nikolai Lyngø 
Henning Aastvedt (Første del av 
møtet) 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

1 – 2020 

Intro: 
Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
 

Leder - FAU O 

17 – 
2020 

• Informasjon fra rektor, tilbakemelding fra FAU  

• Oppdatering COVID-19 situasjonen  

• Erfaringer med åpen skolen 1.-4. klasse 

• Planer for hjemmeskole 

• Annen informasjon 

Leder – FAU O 

 

Pulsen 

• 1. trinn: Det går bra, og elevene er fornøyd med å 
være tilbake 

• 2. trinn: Elevene fornøyd med å være tilbake 

• 3. trinn: Bare positive tilbakemeldinger, alle er veldig 
fornøyde. Utviklingssamtaler er i gang.  

• 4. trinn: Ingen tilbakemeldinger. Kanskje litt lite 
skole/klassemøter når det fortsatt var hjemmeskole, 
kanskje streaming kunne vært en mulighet 

• 5. trinn: Går fint, gode dagsplaner og rutiner. 
Utviklingssamtaler er i gang. Godt fornøyd.  

FAU O 
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• 6. trinn: Ingen tilbakemelding. Opplegget går sin gang, 
god innsats fra elever og lærere. Flere møter med 
klassen, og utviklingssamtaler er i gang. Veldig positivt. 

• 7. trinn: Fått spørsmål ang. snødagpengene da disse 
elevene slutter på Gausel. Ønsker å bruke disse på et 
arrangement før skolen slutter. Spent på om det blir 
møte på ungdomsskolen, og 
avslutningsarrangementet i juni. Har gjennomført 
sosiale arrangement på Meet med kahoot og 20 
spørsmål. Ønske om mer gjennomgang av stoffet før 
de skal jobbe på egenhånd.  

• STOLT: Tilbake på skolen, og er veldig fornøyd med 
dette. Vanskelig å få taxitilbudet til å fungere i disse 
dager.  

• SFO: Ingen tilbakemeldinger på SFO 

2 -2020 

Informasjon fra rektor 

• Kjekt å få barna tilbake, opplever god tone i 
friminuttene, og elever som tidligere har hatt 
utfordringer finner seg godt til rette i mindre grupper 

• Alle klasser er delt i 2 som følges opp av 3 lærere. Lite 
å spare på å sette opp grupper på 15. Fått på plass 
godt med smittevernutstyr for å sikre hygiene. 
Elevene er mye ute.  

• Godt å få utviklingssamtaler er i gang, 2. og 3. klasse 
har kartleggingsprøver som gjør at dette ikke enda er 
startet 

• Blir ikke møter på ungdomsskolene - Gautesete eller 
Hinna - for 7. klasse 

• Taxi til Stoltelevene; Rogaland taxi har ikke kapasitet 
pga permitteringer. Dette gjør at man har måttet 
prioritere hvilke elever som får taxi. Avtaler med 
foreldrene for de som ikke får taxi. 

• Dersom 5-7. trinn kommer tilbake er det en ide å bytte 
på klasserom slik at de største klassene (antall) har de 
største rommene. Skolen vurdere også å evt leie i FGI 
bygget. Alle rom på skolen er for øyeblikket i bruk.  

• Ansettelser. Ansatt 7 nye medarbeidere. Vi har et 
meget sterkt faglig spes ped team nå.  

• Skolestartere: Foreldremøtene går som planlagt, 
begrensninger på antall foreldre som får møte. 
Skolestarterne får besøksdag på SFO, dette i 
samarbeid med barnehagene.  

• Avslutningsfest for 7.klasse. Hvem som får lov å være 
med på dette blir avgjort i samarbeid med FAU. 

 

Rektor 
 

O 

18 – 
2020 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 

Gruppeledere  O 
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Miljøgruppen 
Ingen aktiviteter pr. nå 
 
Snøgruppen  
Bestemt at det vil bli gjennomført en skoletur til neste 
skoleår. 7. klasse vil få tilbakeført innbetalte midler.  
 
17-mai komiteen  
7. klasse skal lage en 17. mai tale og film som vil deles på 
skolens hjemmeside. Flaggheising og markering kl 08:00 på 
skolen. Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.  

    

    

 

Diverse 

• Skolen bør følge opp byggeprosjektet på FV44, 
Bussveien.  

• Fint om skolen legger ut informasjon ang. 
skolestarterne på hjemmesiden 

• Forslag fra FAU ang. utstyr til streaming; bruke 
mobiltlf og lage filmer og «Presenter nå» funksjonen i 
Meet og f.eks PowerPoint/eller lignende. Bruke enkle 
virkemidler.  

 
Beslutninger 

• 7. klasse får tilbakeført midler til snødagen, mens det 
for øvrige arrangeres en tur neste skoleår 

  

 
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: 

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

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

7. jan #1 Fullført 29. jan #1 Fullført 

4. feb #2 Fullført    

3. mar #3 Fullført 18. mar #2 Uavklart 

31.mar #4 Fullført 22. apr #3 Fullført 

5.mai #5 Fullført 19. mai #4  

2.jun #6     

1.sep #7  26. aug #5  

6.okt #8 KFU? 28. okt #6  

3.nov #9     

1.des #10  16. des #7  

 


