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MØTEREFERAT FAU - #09/2020-21 
 

Møtedato: Onsdag 26.mai 2021  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 Marit Fjogstad  
6. Trinn Helen Leary  
7. Trinn Guttorm Andreasen  
SFO Ida Vivoll  
Leder Snøgruppen Tove Tjøstheim  
Leder Miljøgruppen Beate Grimstad  
Leder 17. Mai Komité Camilla Nylund Ikke tilstede 
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid Ikke tilstede 
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

AGENDA: Marit Fjogstad 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

38 – 
20/21 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

39 – 
20/21 

Informasjon fra rektor 
• Skolens holdning til bruk av skjerm er minst mulig bruk ifm 

spising o.l. Retningslinjer for dette vil følges opp videre fra 
skolens side.  

• Tidligste mulighet for skolen å komme på grønt smittenivå 
er mandag 7. juni.  

• Skolen vil beholde samme struktur rundt timer, men det vil 
være økt frihet i friminuttene dersom vi kommer på grønt 
nivå 

• Sommeravslutning. Foreldrene kan invitere klassen til en 
uteaktivitet med så få voksne som mulig. Det er ok med 
hjemmebakt/medbrakt til kos før sommeren.  

• Avslutning for 7. klasse er prioritert, og har et eget opplegg.   

• Kontaktlærere for neste år er klare og kommunisert på 
skolens hjemmeside. Hovedmålet har vært at de aller fleste 
fortsetter som kontaktlærere for samme klasse som før. 
Noen endringer har det blitt, og kabalen er litt vanskeligere 
å få opp i år pga videreutdanning for flere lærere for 
skoleåret 2021/22.  

Rektor O 
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• Varsel om feil (VOF) har blitt rettet opp i.  

• Utfordring med barn på taket – oppfordrer foreldre til å 
snakke med ungene om dette, og oppfordre gjerne barn å 
klatre ned dersom man går en tur forbi på kveldstid. Det er 
meldt inn ønsker om utbedring på taket som hindrer 
ungene i å klatre opp.  

 

40 – 
20/21 

Pulsen 

• 1. klasse: Spørsmål om retningslinjer ifm 
sommeravslutning. Klassebilder blir tatt i juni av 1. og 
7. klasse.  

• 2. klasse: Ingen ytterligere spørsmål.  

• 3. klasse: Ingen ytterligere spørsmål.  

• 4. klasse: Ingen ytterligere spørsmål.  

• 5. klasse: Ingen ytterligere spørsmål.  

• 6. klasse: 6. klasse har mistet store deler av mat og 
helse. Lurer på om de kan ta opp igjen noe av dette 
neste år da dette er et fag de har gledet seg til. Skolen 
undersøker nærmer på dette.  

• 7. klasse: Ingen ytterligere spørsmål. Gleder seg veldig 
til avslutningen for 7. klasse.  

• SFO: Ingen kommentarer 

Alle O 

41 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Ingen nye aktiviteter for dette skoleåret  
 
Snøgruppen 
Trolljegerarrangementet: hinderløype i skogen med oppgaver 
tilpasset klassetrinn for hele skolen 11. juni. Busstransport 
til/fra skolen dekkes av FAU med snødagpenger. Klassene vil 
deles inn i grupper som sender ut i løypa på ulike tidspunkt. 
Egenandel (i tillegg til buss) er på 80 kr pr elev. Smittevernet 
ivaretas av arrangøren, og det er kun Gausel skole som vil 
være til stede den 11. juni. Også god beredskap og sikkerhet 
hos arrangøren. «Alle skal med» og hvis det ikke er dekning i 
noen klassekasser ønsker vi at man tar kontakt og finner 
løsninger ved behov. Det er ikke behov for hjelp fra foreldre 
for å gjennomføre dette arrangementet.  
 
17-mai komiteen  
Ingen nye aktiviteter for dette skoleåret 
 

Gruppeledere  O 

42 – 
20/21 

Eventuelt:  

• Foreldremøter arrangeres digitalt, klassevis i løpet av 
de neste to ukene 

Leder  
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43 – 
20/21 

Oppsummering og aksjoner 

• Lage en oppsummering av aktiviteter i FAU for 
skoleåret 2020/2021 

 
 
 

  

    

    

 
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 Utatt 

2.feb #6 Avholdt 3. feb # 4 Avholdt 

9.mar #7 Avholdt    

13. apr #8 Avholdt 21. apr #5 Avholdt 

26.mai #9 Avholdt    

   9. jun #6  

 


