
REFERAT FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE 

TORSDAG 24.03.2022, 20:00-21:30  

STED: STÅVÅ 

TILSTEDE: KARI, ODD, KINE, STIAN, ELISABETH, HÅVARD, NINA, KARINA 

 

Sak nr Tema 

01 Kort oppsummering siden sist og saksliste (link til referat fra sist møte) 
- Fotballtennisbord ankommet 

Teq-bordet står i uteamfiet. Kan brukes til andre ballspill enn fotball, som f.eks 

bordtennis++. Kjekt å se at det motiverer og interesserer andre enn de som er 

fotballinteresserte. 

 

- Foreldremøter avholdt 
Meldt inn et par saker som tas opp lenger nede i referatet. 

 

- Skitur  
Skitur 5.-7. trinn ble gjennomført i dag, 23.04.22. Nydelig forhold, vellykket dag. 
Fornøyde elever og lærere. Se bilder på skolens nettside.  
Det ble i 2019 vedtatt at dette skal gjennomføres hvert 3.år. FAU sponser 

transport. FAU vil ta opp om dette kan sponses årlig, da vi tenker dette er noe kjekt 

og positivt for elevene. 

 

- Kjekke innsalg fra lærere og stab (Bad taste, lagdrakter, kakao) – kjekt for alle! Stå 
på! 
 

- Skoleturnering i sjakk 4-7 trinn 

             Årlig turnering, utgått siste to år på grunn av covid.  

Proft opplegg fra ildsjeler. Positivt for elevene, fenger også de som ikke er 

sportsinteresserte. 

 

- Gode på å informere om krigen i Ukraina 

Tilbakemelding fra foreldre om at skolen har vært flinke til å informere elevene 

om krigen i Ukraina, at informasjon er blitt lagt på nivå til de enkelte alderstrinna. 

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

 
FAU 22/23 – oppfordre til å få nye inn for de som har siste år. 

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


 
 
Nye representanter for høsten -22 er valgt inn. 
7. trinn: FAU medlem: Sven Are Gromstad, VARA: Stian Fanuelsen 
5. trinn: FAU medlem: Henriette Ørn-Dijkstra, VARA: Silje Molvik 
3. trinn: FAU medlem: Trine Helland, VARA: Ida Vågshaug 
1. klasse melder inn medlem i forbindelse med skolestart. 
 
KFU samling februar. 
Ble i høst frontet inn en sak til kommunen som omhandler SFO.  
Ved dagens ordning må en betale ekstra per dag i ferier (høst, jul, vinter og påske, ukene i 
juni/august er inkludert dersom du har tilbud B eller C. Ved tilbud A må en betale per 
ekstra dag disse ukene). En er også avhengig av at det er åtte påmeldte barn for at SFO 
skal holde åpent. 
Kommunalt FAU har bedt kommunen se på om det er mulig å få til en ordning hvor prisen 
for feriedagene er inkludert, samt det er mer forutsigbart ift at det er åpent uavhengig av 
antall barn. 
 
Skoleledelsen sett på dette:  
I dag betaler en 10 måneder i året.  
To måter å gjøre det på 
Alternativ 1: Øke månedlig sats  
Alternativ 2: Øke til 11 betalingsmåneder i året, må også her justere pris litt opp. 
 
Eksempel ved tilbud C som i dag koster 3170 kr per måned: 
Alternativ 1: En øker månedssats med kr 400 per måned,  
dvs: 3170kr+400kr=3570kr per mnd (10 betalingsmåneder) 
Alternativ 2: En øker til 11 betalingsmåneder, den månedlige prisen økes da med 100kr, 
dvs. 3170kr+100kr=3270 kr per mnd (11 betalingsmåneder) 
 
Fra høsten 2022 vil SFO være gratis for 1. klassinger. 
 
I FAU Bærland er det delte meninger om dette. Ønskelig at det blir tatt opp på alle skoler, 
der alle foresatte/ foresatte til barn som har SFO får mulighet til å uttale seg via for 
eksempel spørreundersøkelse.  
 
Elisabeth tar det videre med leder i Kommunalt FAU, Mona Rabben, hvordan vi skal gå 
videre med dette. 
 
17 mai planlegging, hvordan går det?  
- ønsker fra elvene – skape en inkluderende feiring 
- Forslag: masse leker, hei verden aktiviteter, passe ekstra på de nye elevene som har 
flyttet hit, mindre køer og flere leker, loppemarked, mat, vær greie og tenke positivt, 
sekkeløp, kaste svamp, potetløp, ringspill, spise konkurranse med is, bøtteholding, strek 
på hånda, premie 



Planlegging er i gang. Årets utfordring er at ingen i FAU har tidligere vært med å arrangere 
17-mai, dette pga feiring er utgått siste to år. Mye ligger på mal, det forenkler arbeidet. 
Ingen tall foreligger, litt utfordrende når en skal bestille premier, pølser ++. Passe på at 
dette blir skrevet ned etter årets feiring. 
 
Gode forslag fra elevene ift feiring. 
 
Inneleker utgår, primært skal lekene være ute. Det vil bli litt nye innslag ift leker.   
 
Kafeene blir inne. Egen kafe med allergivennlig mat. 
 
Elevråd involveres i 17-maiplanlegging neste år.  

03 FAU representantenes hjørne: 
- Nye saker fra trinnet 
- Hvordan ble informasjon om språkbruk og fokus på dette mottatt? Har vi noen 

tanker om veien videre? 
 
Fra foreldremøter: 

- Ramponering av sykler – hva gjør skolen? 
Fortsatt enkelte tilfeller, et tilfelle i starten av skole året. Snakkes om i klasser og elevråd. 
Elevråd kommer med innspill, vaktordning der noen følger ekstra med. Politiet blir 
konferert med ved behov. Forebyggende arbeid.  
 

- Hvordan skal skolen fokusere på språkbruk, såring av andre m.m.? 
Artikkel lest, elevrådet enig i at det blir tatt tak i. Foreldre ble oppfordret til å snakke om 
dette i hjemmene. Litt ymse tilbakemeldinger hvor mange som faktisk har gjort dette. 
 
Storsamling – elevråd tok opp språkbruk og sårende kommentarer. Øve på å si fine ting. 
OPPFORDRER ALLE TIL Å FORTSETTE FOKUS PÅ SPRÅKBRUK+. BARNEKANALER SOM NRK 
SUPER HAR OGSÅ SERIER HVOR SPRÅKBRUKEN IKKE ALLTID ER BRA. 
Klasseundersøkelse nå til våren vil kartlegge utviklingen av dette. Om dagens tiltak er 
tilstrekkelig, eller om det må ytterligere tiltak til. 
 
Plan videre: Tas opp videre på foreldremøte til høsten. Snakke sammen, elever, 
foreldre, lærere. Tett på. 
April: FAU (Odd) sender motivasjonsmelding ut til foreldre. 
 

- Sak Gjesdalbuen «97 rapporter om vold, trusler og trakassering». 4 saker på 
Bærland. Solås rapportert inn 67 saker, flest saker er relatert til grovt og 
krenkende språk til voksne fra elever. Er vi flinke å rapportere inn saker på 
Bærland eller har vi knekt en kode for hvordan vi vil ha det på skolen mhp 
språkbruk? 

Rektor forteller om et tungvint system for å rapportere avviksmeldinger. Sakene blir 
meldt til ledelsen på skolen, men ikke alltid det blir meldt videre til kommune. Sakene blir 
behandlet likt. Situasjonsbeskrivelse - utløsende årsak - tiltak, rapporteres og lagres. 
Kommunens system er for synliggjøring. 
 

- Bruk av Youtube på skolens Chromebook 
Forespørsel på foreldremøte om det er mulighet å sperre ulike nettsider som for 
eksempel Youtube på Chromebook. 



Når elevene er på skolenettet kan de sette begrensinger på feks Youtube, må godkjenne 
spesifikke sider for tilgang. Skolen kan ikke stenge av Youtube på chromebook. De kan 
heller ikke sette begrensninger når elevene er på nett hjemme. Oppfordrer foreldre til å 
være på. Obs nettvett – obs aldersgrenser. 

04  Rektors hjørne: 
- Elevundersøkelse (6-7 trinn) 

Tall ang mobbing ikke klar ved forrige gjennomgang. 
Tidligere hatt store mobbetall, opp mot 20% - nedgang til 10,4% i fjor. I år oppgis det ikke 
annet enn en strek på dette feltet, det tyder på så lave tall at det kan være avslørende å 
oppgi nøyaktig tall. Kommunalt ligger tallet på 10,8%, landsbasis 7,9%. 
 
Området som skolen skåret lavest på er som skrevet i forrige referat: motivasjon, 
demokrati og medvirkning. Bærland ligger rett over både på kommunen og landsbasis. 
Fortsetter fokus på disse områdene videre, er allerede godt i gang. 
En årsak til lav skår kan også skyldes formulering av spørsmål. Elevundersøkelse skal 
revideres, ny versjon klar 2024. 
 

- Revidering av ordensreglement i Gjesdalskolen 
Et ordensreglement som elever, foreldre/ foresatte og lærere skal forholde seg til. 
Skolene kan lage egne regler ut fra dette. 
Høringsutkast tas opp i FAU, SU, lærere og elevråd for å få best mulig gjennomgang. 
 
Reglementet fokuserer på forhold som fører til positivt samarbeid, et trygt og godt 
skolemiljø. 
 
Regler for orden og oppførsel: 
Går gjennom punkter. Ingen kommentarer til revisjon på disse områdene. 
 
Alle leser gjennom hele ordensreglementet til neste gang, går gjennom resten av 
punktene da. 
 

- Ny ordning for kartlegginsprøver 1-3.trinn 
Nasjonal ordning. Tidligere kartla en 1.-3. trinn i lesing, regning og engelsk. 4. trinn i 
digitale ferdigheter.  
Ny ordning etter evalueringer nasjonalt: Kun 1. trinn som skal kartlegges i lesing og 
regning. 3. trinn til høsten. 
Prøvene er digitale 
Tatt bort: Digitale ferdigheter og engelsk. Kartlegging av 2. trinn tas bort. 
 

- Flyktninger til skolen 
Estimerte tall, anslår at ca 40 barn som kommer til kommunen vil være barneskoleelever. 
Elevene skal i første omgang få plass ved Bærland skole – pga ledig kapasitet ift rom. 
Ved evt langvarig opphold skal de gradvis integreres på nærskolen i kommunen. 
Det søkes allerede etter lærere og morsmålsassistenter 
Foreløpig er 7 barn registrert ved Gjestgivereiet. Klassene er oppfordret til å invitere disse 
med på utflukter, i praktiske fag, kroppsøving osv. 
 

- Nyansettelser 
2 nye lærere er ansatt: Lisa Marie Espedal og Torjus Meling Berge 
Lærerkabalen er snart klar 



42 nye 1. klassinger, 2 klasser 

05 Annet 
- Saker fra elevrådet?  

Språkbruk. 
 
Kantine. Tidligere hatt «horndag». 5-7 trinn får bestille horn en gang i måneden. Skolen 
ser på om dette kan startes opp igjen. 
 

- Regnskap 
Stian sjekker regnskap og saldo, tas opp på neste møte. 

- Dugnad – når skal vi sette av tid? 
Kari sender oversikt hva som skal gjøres. Odd setter opp en oversikt på hvor mange som 
bør stille, samt evt datoer. Ønskelig at det er klart til 17. mai. 

Vente- 
rommet 

- Beintøft 

 


