
 

SAKSLISTE FAU-MØTE VED BÆRLAND SKOLE 

TIRSDAG 28.JANUAR 2020 -  KL 20:00- 21:30 

IKKE MØTT/ FRAVÆR: LAILA OG NORUNN 
 

Sak nr  

01 Godkjenning av referat fra november.  
Ref: 
Referat ble godkjent 

02 Plan mot digital Mobbing 
 
Hvordan videreføre Bærland FAU sitt fokus på bruken av spill og sosiale medier... 
Forslag: Det bør være en felles plan for Gjesdalskolene (sak for kommunalt FAU).  
 
Status:  

- kommunal IT-gruppe har laget et utkast (vi går gjennom forslaget) 
- saken sendes videre til kommunalt FAU.  

Ref: 
Bærland FAU er positive til forslaget. 
Det kom frem et par innspill som er lagt inn i høringsutkastet 
Saken tas videre i KFAU 

03 Elevenes matpakke 
 
For en del år siden måtte vi ta noen grep og stramme inn på innholdet i elevenes 
matpakke. Det handlet da om at det ble sendt med stadig mer og mer “søtsaker” i 
matboksen. Det ble oftere og oftere sendt med boller, kjeks og kakerester. Vi gikk da 
ut med en generell anbefaling til alle foreldre og oppfordret alle foreldre om å være 
litt mer kritiske til hva som ble sendt med som skolemat. 
 
Vi registrerer nå at dette nå er i ferd med å skli ut igjen. Bør vi gå ut med en ny 
anbefaling, eller bør dette være opp til foreldrene selv å styre? Bærland FAU støtter 
forslaget.  

● Helsesykepleier har laget forslag til anbefaling/påminnelse som går ut til 
foreldrene via Schoollink. Som dere ser av forslaget har hun også lagt inn 
noen påminnelser ift søvn og aktivitet. Se vedlegg. 
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● Er det ok med en slik generell påminnelse eller bør den spisses mer mot 
kosthold og matpakken? 

Ref: 
● Bærland FAU takker helsesykepleier, Berit Helland, for et godt forslag. 

Dette er et infoark som omtaler både fysisk aktivitet, søvn og kosthold. Kan 
gjerne brukes til å henges på kjøleskapet.  

● Ønsker gjerne også en egen side med bilder ift sunn mat/ skolemat (Ja-mat 
og Nei-mat) 

● Forslag om at denne brosjyren/ plakaten deles ut på vårens foreldremøter. 

04 Foreldremøter våren 2020 
- Vi tar utgangspunkt i artikkelen som ble delt på forrige FAU-møte 
- Hva skal stå i velkomst-teksten i SL? 
- Eksempel på refleksjonsoppgaver 

Ref: 
● Teksten forkortes noe (Tom) - se vedlegg 
● Artikkelen legges inn som et vedlegg i en Schoollink-melding. Bærland FAU 

lager et forslag til en tekst som kort forklarer hva dette handler om - med 
hilsen rektor og FAU-leder. (Marie lager et forslag) 

● Det utarbeides 2-3 drøftingsoppgaver som kan brukes til drøfting på de ulike 
trinn (Marie lager forslag). En må ikke nødvendigvis ha lest artikkelen for å 
kunne delta i refleksjonene. Tidsbruk vil variere alt etter agendaen ellers. Det 
bør settes av min 20 min. FAU-repr tar ansvar for saken på foreldremøtet + 
sikre en oppsummeringsrunde - ta imot innspill fra gruppene. 

● Saken følges opp på neste FAU-møte 3.mars (fremskyndes fra 17.mars) 
 

05 Informasjon fra skolen 
- Resultat Elevundersøkelsen 2019 (trinn 6 og trinn 7) 

Ref: 
● Resultatene for 2019 er veldig positive 
● Snittscore for trinn 7 er 4,5 (snitt for gjesdal og landet er 3,9 - 5 er max) 
● Resultatene fra 2013 og frem til 2019 viser en jevn og positiv utvikling 

06 Informasjon fra elevråd 
- Saksliste januar 2020 
- Barn- og unges kommunestyre 2020 

Ref: 
● Sakene (innspillene) fra elevrådsmøtene 28.januar ble vist. 
● Vi gikk også gjennom innspillene til saker til barn- og unges kommunestyre 

07 Informasjon fra Kommunalt FAU 
Ref: 

- Ingen møter siden sist 
- Marie Røyksund er valgt inn som representant til “Av og til” gruppa 

08 17.mai  
● Komiteen + klassekontakter må samles til første møte. Gunn Tove kaller inn 

 
 



til første møte ASAP.  
● De som da møter er 4 stk fra FAU og klassekontaktene på trinn 3, 5 og 7. 
● Gunn Tove kontakter Øyvind Slettebø for å få dokumentene fra 2019 

Vente- 
rommet 

● Foreldremøtene - forberedelse 
● Risikovurdering (trafikk, nettvett) → hvilken kompetanse får elevene ift å 

vurdere risiko? Naturlig kobling mot “Hele mennesket” og Livsmestring 
● Bærland FAU er positive til å se på mulige utvidelser av undersøkelse ift 

Hjem - skole Eventuelle endringer ses i testversjon før de sendes ut via 
Schoollink i mai/ juni 2020.  

● 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, familisenteret 
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? 
● 17.mai 
● Årsmelding 
● Regnskap 

 

 
 

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

