
REFERAT FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE  

TORSDAG 20.01.2022, 19:30-21:00  

TILSTEDE: KARI, ODD, KINE, HÅVARD, ELISABETH, TONJE OG KARINA. 

 

Sak nr Tema 

01 Kort oppsummering siden sist og saksliste (link til referat fra sist møte) 
- Avslutninger før jul 

Noen klasser hadde en samling før jul. Andre samlinger ble avlyst pga 
smittesituasjonen før jul. Ingen spesielle kommentarer fra FAU ang dette. 

- Penger til fotballtennisbord 

Skolen skal bestille inn fotballtennisbord 

- Sendte ut skriv for FAU ifm klasseundersøkelse 

I forbindelse med resultat av klasseundersøkelsen ble det før jul sendt ut en mld til 

foreldre fra FAU via Visma med oppfordring å snakke med barna sine om språkbruk 

og inkludering. Fortsatt viktig å holde fokus på dette. Skolens tiltak kommer lenger 

nede i referatet. 

- Akebakken 

FAU har hatt en liten opprydning i akebakken 

- Beintøft… 

Tas opp når det er aktuelt 

- Tidligere avslutning før jul 
Tas opp til høsten?  

02 Våren 2021 og FAU samlinger:  
- 20.01 
- 24.03 
- 05.05 
- 16.06 

 
17 mai samlinger:  
17. mai komiteen har ikke hatt møte enda. De avtaler snarlig møte for å starte 
planleggingsprosessen. Komiteen består av fire fra FAU + hver enkelt skal skaffe en 
klassekontakt. Det velges en som er leder for 17-mai komiteen. 
 
KFU 
Revidert handlingsplan mot vold i nære relasjoner skal på høring snarlig. 
Oppvekstkoordinator i Gjesdal kommune har bedt kommunalt FAU å komme med 
innspill.  
 
Neste FAU-møte er 23.02.22. 
 
Hvem blir med inn i 22/23  
Egen oversikt, der det rullerer hvor tre eller fire byttes ut. Foreldremøte til våren 
brukes for å rekruttere nye medlemmer. 
  

https://www.minskole.no/baerland/seksjon/11043


03 FAU representantenes hjørne: 
- Nye saker fra trinnet 

Oppfordrer klassekontakter til å ta initiativ til sosiale arrangement for å skape gode 
klassemiljø. 

04 Rektors hjørne: 
- Koronahåndtering 

Grønt nivå som kort fortalt vil si vanlige friminutt, og at klasser kan samarbeide. 
Fortsatt frarådes store samlinger. 

 
Skolen har nå ansvar for å registrere smitte på skolen selv. Foreldre må derfor melde 
inn smitte direkte til skolen i tillegg til kommunen. Se egen melding sendt på Visma. 
Flytskjema ift smitte på skole legges ut på hjemmeside. 
Dersom smitte i en klasse skal elevene teste seg på dag 3 og 5, dersom mye smitte 
vurderer en jevnlig testing (2x per uke i 2 uker). 

 
Smittesituasjonen på skolen er stigende per dags dato som resten av landet. 
Skolen må planlegge for høyt fravær, 20-40% fravær. Ansatt tre ringevikarer. Forsøker 
å ta vare på de ansatte, bruker vikarer godt. 
Det vil snarlig komme ut informasjon om rutiner for hjemmeskole ved evt karantene.  
 

- Bemanning neste skoleår 
Lyser ut 1-2 lærerstillinger. 
Noen ønsker å redusere sin stilling, 2 stk svangerskapsperm, noen ønsker å studere. 
2 lærere + 1 læringsassistent kommer tilbake fra svangerskapsperm. 
 

- Elevundersøkelsen, trinn 6 og 7.  
Nasjonale tall foreligger ikke enda. Kan foreløpig bare sammenlignes med tall fra 
tidligere år på skolen. 
Undersøkelsen går på læringskultur, elevdemokrati og medvirkning, faglig utfordring, 
felles regler, trivsel, mestring, støtte fra lærerne, motivasjon, vurdering for læring, 
støtte hjemmefra, mobbing på skolen, innsats. 
Fra i fjor er det en liten nedgang i elevdemokrati og medvirkning, motivasjon og 
innsats. 
I det store og hele bra resultat. Resultat vil bli offentliggjort.  
Skolen bruker resultatet til å jobbe videre med konkrete tiltak ift de ulike emnene. 
 

- Oppfølging klassetrivselsundersøkelsen 
Runde i klassene, elevrådet meldte om banning, utsagn som utestenger. 
Ønsker at de voksne hjemme skal involveres, og de eldste fremstå som gode 
rollemodeller. 
Trinnplanene ble oppdatert etter runden i klassene 
Artikkel «økt skjermbruk er kilde til stygg språkbruk – hvordan kan vi involvere flere 
foresatte i dette?». FAU får utdelt artikkel til gjennomlesing, kommer med 
tilbakemelding til Kari etterpå. 
 

- Omvendt adventskalender 
Evaluering av omvendt adventskalender viser at det er bra at en slipper kontanter. 
Ønskelig at info kommer tidligere ut med informasjon, samt mer info om SOS 
barnebyer da dette var nytt for året. 
 



- Barns rettigheter og barnekonvensjonen. Til diskusjon: Hvordan få formidlet 
disse sterke rettighetene til alle foresatte? 

Jorunn Ims fra familiesenteret har hatt møte med lederteamet på skolen. Informert 
om barns rettigheter og barnekonvensjonen, hvor sterkt denne står forankret. Dette 
går på «barns grunnleggende prosessrettigheter», retten til informasjon, privatliv, 
snakke fritt i saker som angår dem. 
Skolen ønsker å informere om dette på første foreldremøter, på 0.trinn, slik at 
foreldre er klar over dette. 

 
- Fra elevrådet: Ønske om å få bruke gymsalen i langfri. Vi går inn for en 

prøveordning for de eldste elevene.  
Angående bruk av gymsal i langfri så skal AL involveres + lærere kikker innom. En 
klasse om gangen. Først 7., så nedover mot 5. trinn. 

 
De ønsker å spille flere spill enn sjakk. Yatzy vil også bli tilgjengelig.  

05 Annet 
- Saker fra elevrådet? 

Se punkt ovenfor. 
- Evaluering «Hei Verden» 

Odd sender ut evalueringsskjema til medlemmer i FAU. 

Vente- 
rommet 

- Regnskap det er per dags dato kr 100 000,-  på konto 

- Dugnad maling av benker og lekehus til våren 
- Beintøft? 
- Tidligere juleavslutninger? 

Referent Karina Knoph Helland 


