
 

REFERAT FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE 

TIRSDAG 5.MAI 2020 -  KL 19:00- 20:30 
 
 

Sak nr  

01 Referatet fra mars  

02 Erfaring vedr skoledagene for trinn 1-4  

● Hva fungerer bra? 
○ Gode tilbakemeldinger fra alle trinn. 
○ Foreldre er imponert over hvordan lærerne taklet overgangen til 

fjernundervisning 
○ De ansatte på skolen følger også de strenge retningslinjene ift 

samarbeid på trinn og mellom trinn, f.eks: 
■ kun samarbeid i mindre grupper 
■ ikke felles lunsj på personalrom 

● Hva kan forbedres?  
○ Litt ulike erfaringer vedr lekser. Fra uka 18 skal elevene på trinn 1-4 

kun ha leselekser (viktig ift mengdetrening) 
○ Spørsmål vedr blanding av kohorter: 

■ Kohortene holdes adskilt innendørs 
■ 2 kohorter kan ha “tilpassede” aktiviteter utendørs.  
■ Vedr friminutt så har 2 og 2 trinn friminutt på ulike 

tidspunkt og i ulike soner. Dette betyr at kun ett trinn har 
friminutt samtidig i samme sone. 

○ Hva skjer dersom en elev skulle få påvist covid-19 smitte? Se svar 
fra lokale helsemyndigheter nedenfor. 

○ Mange foreldre er usikre… Viktig med løpende informasjon fra 
skolen - gjerne ukentlig. 

03 Erfaringer vedr skoledagene for trinn 5-7 

● Evaluering undersøkelse trinn 5-7 (lenke til spørsmål) 
○ Oppsummering av 107 svar - se oversikt nedenfor 
○ Foreldre som i undersøkelsen hadde spesielle innspill/ bekymringer 

og lignende har blitt kontaktet av skolen. 
● Andre innspill 

○ Gode tilbakemeldinger på jobben som gjøres på skolen 
● Tiltak videre 

○ Skolen planlegger for at også trinn 5-7 kommer tilbake. I så fall vil 
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vi sannsynligvis også ta i bruk spesialrom som klasserom; storsalen, 
bibliotek, læringsverkstedet (sløydsal) 

04 Nye 1.klassinger 
● Vi håper og tror at vi skal få gjennomført besøksdag og innskolingsdag for 

nye førsteklassinger før sommerferien.  
● Vi håper også å få gjennomført foreldremøte for nye førsteklasse-foreldre 
● Foreldre er informert om dette via epost. Se også artikkel på hjemmesiden 

05 SFO 
● Spørsmål vedr betaling - se artikkel på skolens hjemmeside 

06 Foreldremøter våren 2020 - Hva gjør vi dersom disse ikke kan avvikles? 

● Nåværende FAU-representanter og klassekontakter  blir sittende til nytt valg 
i høst? 

● Planlagt refleksjonsoppgaver utsettes til høst- eller vårmøte 

07 Informasjon fra skolen 
● Oversikt over kontaktlærere neste skoleår er publisert på skolen hjemmeside 

- lenke 
● planlegger for at også trinn 5-7 skal komme tilbake 
● vennebenkene gitt av FAU er kommet - monteres med det første 

08 Informasjon fra elevråd 
- ingen nye saker 

09 Informasjon fra Kommunalt FAU 
- ingen nye saker 
- nytt møte i mai 

10 Informasjon fra 17.mai komiteen 
- Den tradisjonelle 17.mai-feiringen utgår 
- Dette betyr at det ikke blir tilført noen inntekter til FAU i 2020, men pga 

penger på bok så skal dette gå fint. 

11 Neste møte blir 9.juni kl 2000 

 
 

https://www.minskole.no/baerland/artikkel/296614
https://www.minskole.no/baerland/artikkel/287214
https://www.minskole.no/baerland/artikkel/296820


Vente- 
rommet 

● Livsmestring og foreldrenes tanker rundt ny læreplan. Hvordan gi 
informasjon til foreldre? Hvordan snakke samme språk? 

a) Mental trening 
i) Artikkel som kan være aktuell på vårens foreldremøter 

ii) Andre som kan bidra: Leif Inge Tjelta, familiesenteret 
iii) dele artikler/ litteratur, lenke til Olympiatoppen sine 

ressurser 
iv) ressursside på skolens hjemmeside, deles via  schoollink, 

facebook etc..) 
b) Fortsatt fokus på friluftsliv.. men dette klarer vi ikke uten foreldre. 

i) Viktig at lærerne “brenner” for det. Og kan skape 
engasjement.  

ii) Byttedag friluftsutstyr? 
● Årsmelding 
● Regnskap 

 
 

 
 

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


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

Rutiner ved mistanke om smitte i barnehage og skole: 

1. Ved mistanke om covid-19-sykdom hos barn/elev eller ansatt i barnehage/skole, skal 

den syke isoleres snarest mulig. 

2. Hvis det er mistanke om smitte hos et barn/elev, ta kontakt med foresatte og avtal 

henting. 

3. Hvis det er mistanke om smitte hos en ansatt, skal vedkommende hjem umiddelbart. 

Den syke skal ikke ta offentlig transport. 

4. Anbefal foresatte å ta kontakt med fastlege. Ansatte skal ta kontakt med fastlege i 

forbindelse med luftveissymptomer for å avklare behov for testing. 

5. Vurder behov for vask av rom (grad av dette) og eventuelt toalettrom barnet/eleven 

eller den ansatte har oppholdt seg i. Vær nøye med sitteplass og kontaktflater. Ansatte 

som har vært i kontakt med sykt barn/elev, vasker hendene. 

6. Ved syk ansatt, vurder muligheten for å opprettholde kohorten med annet personell. 

7. Hvis ikke opprettholdelse av kohorten er mulig, ta kontakt med barnehagesjef /skolesjef 

eller rådgivere for å ta stilling til om det er andre løsninger. Hvis en vurderer at det ikke 

er mulig å opprettholde kohort, skal foresatte til barn/elev i denne kohorten kontaktes 

og barna/elevene hentes. Henting skjer i tråd med HMS-rutiner. 

8. Oppfølging: Hold kontakten med barnets/elevens foresatte eller den ansatte for 

oppdatering av situasjonen. Ved negativ koronatest – eller hvis symptomene relativt 

raskt går over – kan vedkommende komme tilbake én dag etter symptomfrihet. 

  

  

  

 
 



  

  

  

  

Rutine ved bekreftet smitte av Covid-19 i barnehagen/skolen 

Barnehagen/skolen skal følge retningslinjene i smittevernveileder for barnehage/skole (Udir). 

I Gjesdal kommune er det kommuneoverlege Hans Petter Torvik som vil ha ansvaret for videre 

smitteverntiltak. 

Påvist smitte vil alltid bli varslet til kommunens smitteverngruppe. De vil bistå og veilede ved 

behov. 

Hvis smitte er bekreftet i barnehagen/skolen hos barn/elev eller ansatt 

1.      Kontakt barnehagesjef/skolesjef – som deretter tar kontakt med kommuneoverlegen og 

smitteverngruppen for å motta instruksjoner om lokale tiltak. 

2.      Kommuneoverlegen og barnehagesjef/skolesjef vil i samråd med styrer/rektor vurdere: 

1. Sette kohorter i karantene 

2. Behov for å stenge deler av barnehagen\skolen 

3. Nedvask utover vanlig renhold 

4. Informasjon til tilsatte og foreldre 

5. Kontakt med presse vil gå via kommuneledelsen 

6. Avklare behov for testing av ansatte\barn\elev(er) 

3. Ved påvist smitte kan barnet/eleven/den ansatte komme i barnehagen/skolen når isolason er 

opphevet. Det er kommuneoverlege/fastlege som opphever isolasjon etter føringene fra FHI. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/?term=&h=1 

 

 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/opphevelse-av-isolasjon/?term=&h=1

