
 

REFERAT FRA FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE 
Tirsdag 24. september 2019 -  kl 20:00- 21:30 
 

Sak nr  

00 Godkjenning av referat fra august.  

- Gjennomgått og godkjent.  

01 Hvordan kan foreldre bidra til å videreutvikle et godt skole- og klassemiljø? 
Oppfølging etter klassekontaktmøte 

- Planen for hjem-skole samarbeid ble gjennomgått og revideringen er 
påbegynt  

- Idebanken som er en del av dette dokumentet ble også oppdatert. Denne 
vil også deles på Klassekontaktmøtene hver høst.  

02 Livsmestring og foreldrenes tanker rundt ny læreplan - utsatt til neste møte 
- Bærland skole sin nye satsing frem mot 2026 har fokus på “Hele 

mennesket”.  
- Spørsmål på forrige FAU-møte: Hva trenger vi å vite og eventuelle  
- innspill og avklaringer. - Hvordan kan vi støtte skolens satsingsområde 

fremover? 

03 Schoollink  
- Medlemmer i FAU kan sende meldinger til alle foreldre på skolen.  
- Klassekontakter kan sende meldinger til alle foreldre i egen klasse 
- Velg “Ny melding” - merk for relevant mottaker (alle foreldre på skolen, 

egen klasse, eget trinn) - skriv melding - send 

 
Bærland skole 
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04 Hei Verden - Torsdag 24.oktober 
- Skoledagen forskyves - oppstart kl 1200. SFO har egen påmelding til denne 

dagen til de som trenger dette. Foreldre/ besteforeldre er velkommen fra kl 

1500. 

- Rektor vil informerer klassetrinnene via Schoollink om pliktene på ulike 

trinn.  

- Utsalg av mat (2 stk) 

- 2. + 6. klasse tar med mat 

- 5. klasse tar med kaffe.  

- Skolen bestiller med saft og pølser.  

- 7. trinn bemanner kantinene.  

- 2 fra FAU hjelper til i oppstarten av arrangementet.  

- Betaling kontant eller via VIPPS til FAU.  

- Få P-plasser. Viktig at flest mulig går eller sykler til skolen denne dagen. 

Trenger parkeringsvakter fra FAU?  

05 Informasjon fra skolen - utsatt til neste møte 

-  

Vente- 

rommet 
- Informasjon fra skolen 

- Uteområdene 

- Matpakken 

- Undersøkelse “Mitt første år som forelder på Bærland” og/ eller 

“Mine syv år som forelder ved Bærland skole” 

- Plan mot digital Mobbing 

- Aktuelle tema til felles foreldremøte for Gjesdalskolen…. Mobbing? 

- Omvendt adventskalender - utsatt til neste gang.  

- 17.mai 

- Diverse: Info til foreldrene om hvordan 1. klasse blir sammensatt. Gjerne i 

brevs form sammen med annen info som skal forberede foreldrene.  

- Årsmelding 

- Regnskap 

- Skolens satsingsområder - “Hele mennesket” 

- Mental trening 

- Friluftsliv 

- PRUV  

 

 
 


