
REFERAT FRA FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE 
Tirsdag 26.november 2019 -  kl 20:00- 21:30 
 

Sak nr  

01 Godkjenning av referat fra oktober.  

 

Referat godkjent 

02 Plan mot digital Mobbing 
 
Hvordan videreføre Bærland FAU sitt fokus på bruken av spill og sosiale medier... 
Forslag: Det bør være en felles plan for Gjesdalskolene (sak for kommunalt FAU).  
 
Rektor tar saken videre til kommunal IT-gruppe og får laget et utkast og tar det 
videre mot kommunalt FAU.  

03 Undersøkelser Hjem-skole samarbeidet 
 

1) Miljøkartleggingen våren 2020 - vurdere 2 ekstra spørsmål: 
- Vurdering av foreldremøtene.  
- Vurdering av utviklingssamtalene? Unødvendig?  
2) Ny spørring til alle foreldre på trinn 1 (+ eventuelt på trinn 7) 
- “Mitt første år som forelder på Bærland skole”, eventuelt “Mine syv år som 

forelder på Bærland skole” 
 

Bærland FAU er positive til å se på mulige utvidelser. Eventuelle endringer ses i 
testversjon før de sendes ut via Schoollink i mai/ juni 2020.  

04 Elevenes matpakke 
 
For en del år siden måtte vi ta noe grep og stramme inn på innholdet i elevenes 
matpakke. Det handlet da om at det ble sendt med stadig mer og mer “søtsaker” i 
matboksen. Det ble oftere og oftere sendt med boller, kjeks og kakerester. Vi gikk 
da ut med en generell anbefaling til alle foreldre og oppfordret alle foreldre om å 
være litt mer kritiske til hva som ble sendt med som skolemat. 
 
Vi registrerer nå at dette nå er i ferd med å skli ut igjen. Bør vi gå ut med en ny 
anbefaling, eller bør dette være opp til foreldrene selv å styre?  
 
Bærland FAU støtter forslaget.  
Helsesøster kan lage anbefaling/påminnelse som går ut til foreldrene via 
Schoollink. Anbefalinger, ikke regler - barna må ikke få matpakke-skam.  

https://docs.google.com/forms/d/1mWYbnFlAj78dLXB13NqOHxtU5YX9-rRAcgrq2Tixsak/edit


05 Uteområdene  
- Dugnad hinderløype våren 2020 (Hvilket trinn kan ta ansvar?)  

- Renske jord og grus fra alle stolper 
- Så snart treet har tørket påføres olje 
- Olje klatrerampen 

 
FAU / klasserepresentant for 1. klasse finner frivillige.  

06 Informasjon fra skolen 

- Færre og færre barn benytter SFO. Vi må justere bemanningen. 

- Vi ligger under ift bemanningsnormen ift lærere på trinn 1-4. Dette har 

blant annet  sammenheng med at vi ikke har dekket fullt opp for de 4 

lærerne som er ute i fødselspermisjon. (Litt over bemanningsnormen for 

5.-7. klasse). Voksentetthet totalt gir et bedre bilde.  

- Resultat Nasjonale prøver trinn 5. Litt over det nasjonale snittet, og over 

snittet i gjesdal. Resultatene er tilgjengelige på skoleporten.no 

- Saker fra elevråd Tallrike forslag, av de som er mest aktuelle for FAU å ta 

stilling til:  

- Sponse vennebenk utenfor 7. klasse? Positiv stemning for 3 benker, 

en til hver fløy. Rektor sjekker priser.  

- Sponse vannfontene utenfor? Blandet stemning.  

- Sponse buss til skidag for 5-7. klasse. Dette er allerede vedtatt. FAU 

vil hvert tredje år sponse buss til Brekko for trinn 5-7. Neste gang 

våren 2020.  

 

07 Informasjon fra Kommunalt FAU.  

 

Flere aktuelle saker, men skoleøkonomien i Gjesdal er presset og går mot 

kostnader utover budsjett for 2020.  

2 aktuelle møter til våren, datoene er ikke satt, men skal kommuniseres tidlig.  

Vente- 

rommet 
Livsmestring og foreldrenes tanker rundt ny læreplan  

- Artikkel som kan være aktuell på vårens foreldremøter 
- Hvordan gi informasjon til foreldre? Hvordan snakke samme språk? (hvem 

kan bidra: Leif Inge Tjelta, familisenteret, dele artikler/ litteratur, lenke til 
Olympiatoppen sine ressurser) → ressursside på skolens hjemmeside, deles 
via  schoollink, facebook etc..) 

- Fortsatt fokus på friluftsliv.. men dette klarer vi ikke uten foreldre. + Viktig 
at lærerne “brenner” for det. Og kan skape engasjement. Byttedag 
friluftsutstyr? 

17.mai 

Årsmelding 

Regnskap 

https://docs.google.com/document/d/1j9eUUCXEW9AUYeDQWUvgyhE_iVUcquWSpcu494yHM_Q/edit


 
 


