
 

REFERAT FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE 
MANDAG 25.01.2021 -  kl 20:00- 21:00 

Sted: Digitalt 

Tilstede: Kari Rygh Mæland (rektor), Laila Holden (leder), Einar Heegaard, Nina Øvrebø, Maria Bjelland 
Berg, Karina Knoph Helland, Marie Røyksund,  

 

 

  

Sak nr Tema 

01 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 23.11.20 

02 Elevundersøkelsen 
- Gjennomgang av resultat - lenke kommer 

 
Elevundersøkelsen gjennomføres for 6. og 7. trinn. Obligatorisk for 7.trinn, 
men Gjesdalskolene ønsker også å gjennomføre elevundersøkelse for 6. 
trinn for å mulighet til å komme med tiltak og se utviklingen. Høyeste score 
er 5. Resultatet fra undersøkelsen varierer mellom nederst 4,1 (motivasjon). 
og høyest 4,8 (støtte fra lærere). Sammenlignet med andre Gjesdalskoler, 
scorer Bærland skole bra.  
 
Når det gjeler andel som oppgir å ha blitt mobbet (mer enn 2-3 ganger i 
løpet av en måned) er ca 10%. Det er iverksatt noen tiltak for å redusere 
dette omfanget, og en ny undersøkelse av trivsel (inkludert mobbing) vil bli 
gjennomført rundt mars for å se om tiltakene har hatt en effekt.  
 
Tas til orientering 

03 Omvendt adventskalender 

- Evaluering - lenke til dokument kommer 

Det har vært gjennomført en evaluering. Mangler innspill fra personalet 

(kommer snart). Skolen har samlet inn gaver til de samme formålene lenge, 

så kanskje det skal vurderes andre prosjekter neste år?  

 

- Neste gang: Spleis eller Vipps? 

Har brukt vipps tidligere. Fungerte bra, men noe mer jobb for FAU med å 

overføre beløp.  
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https://docs.google.com/document/d/13T2zG88N_6qvLD5sNKq2D49y1UT-GvLIlPSViCoQfSs/edit


 
 

 

Forslag til vedtak: Skolen kommer med alternative forslag til formål og 

innhenter en rapport av 2020 -innsamlingen (hva gavene har bidratt til). 

FAU tar en ny vurdering av hvilket formål omvendt adventskalender skal 

gå til i 2021. FAU besluttet å benytte VIPPS.  

04 Gapahuk i skogen  

- må restaureres. Skolen er i dialog med kommunen om midler, men 

må nok regne med noe omkostninger selv. Vil også FAU være med 

på dette? 

Det er ikke utarbeidet en oversikt over hva som må gjøres og kostnader. 

Skolen kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.  

 

Konklusjon: FAU vil ta stilling til dette når vi får mer informasjon.  

05 Saker fra elevråd 
Elevråd mandag 26.01.21. Kommer muligens saker fra det møtet. 
 

06 Nytt fra trinnene: FAU-repr. kommer med aktuelle saker fra trinnene 

4. trinn. Har vært etterlyst mer informasjon om lærertetthet og oppfølging 

av elever i friminuttene (spesielt). Skolen oppgir at det er gjennomført tiltak 

og har hatt en periode med tettere oppfølging som har gitt effekt. Vanligvis 

ville en ha gjennomført foreldremøte, men det har ikke vært mulig pga 

korona-situasjonen.  
 

07 Til orientering, fra skolen 

- SFO - ønsker å lage en Instagramkonto. Ta bilder og legge ut i 

henhold til GDPR 

Er et tiltak fra SFO for å møte foreldrene der de er og vise hva som skjer på 

SFO – privat instagramkonto.  Skolen ønsker å gjennomføre dette tiltaket 

en periode, og se hvordan det fungerer. Har tenkt at det skal gjennomføres 

en spørreundersøkelse – i dialog med kommunen også.  

 

Tas til orientering  

 

- Bruk av SL – skal bare brukes til enkle beskjeder. Sensitiv 

informasjon om et barn skal ikke skrives i mail eller sms. Da må 

telefon eller (digi)post brukes.  

Det har vært vanskelig både for skolen og foreldre å vite hva som er å anse 

som sensitiv informasjon etter GDPR. Opplever at det er foreldre noen 

ganger deler opplysninger som burde vært overlevert pr tlf eller digipost. 

Forslag fra skolen å sende ut ny informasjon til foreldrene (kort informasjon 

på schoollink). Skolen må også ha gode rutiner for å ikke respondere på 



 

 
 

SMS / SL, men i stedet foreslå å ta det pr tlf eller svare via digipost. FAU gav 

innspill om at denne informasjonen bør gjentas med jevne mellomrom, tas 

opp på foreldremøte, dele ut infoskriv hvert år (årshjul?).  

 

Konklusjon: Kari / skolen følger opp dette ved å:  

- Sende ut en kort SL til alle foreldre (evt med eksempel) 

- Tar det opp på foreldremøte til våren for 0-trinn 

- Gjentar informasjon om personvern / sensitiv informasjon og hva 

som kan legges ut på SL med jevne mellomrom på foreldremøtene. 

 

- Forslag fra skolen om en egen undersøkelse blant 

1.klasseforeldrene. “Mitt år som foresatt for 1.klasse-elev” 

 

Konklusjon: FAU støtter forslaget.  

Vente- 

rommet 
- Fra elevrådet: Ønsker byttedag/redesign 

- Brukermedvirkning (undersøkelser) 

- Årsmelding 

- Regnskap 

- Skolens satsingsområder - “Hele mennesket” 

- Mental trening 

- Friluftsliv 

- FAL 


