
FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE – SAKSLISTE

TORSDAG 01.09.2022, 19:30
Tilstede: Odd, Kari, Elisabeth W, Elisabeth E, Sven Are, Håvard, Trine, Henriette, Kine.
Sak
nr

Tema

01 Runde rundt bordet og velkommen til nye medlemmer☺
-

Siden sist:
- Sommerferie
- Skulestart med gjensynsglede – positivt å se at elevene klemmer lærerene og smiler på

første skoledag☺
- 2 nye klasser har startet på Bærland samtidig med at siste trinn har gått videre til

ungdomsskolen.
- 1klasse er i gang – faddere (5klasse) og tur. Fadder - en god relasjon å ha – begge

veier! Trygghet i ene enden – ansvar og forbilde i andre enden.
- 2.klasse har vært på tur i sammen

- 3.-7 klasse – tror alle har vært på tur, noen i hengekøy andre med grilling. Kjekt å
komme seg ut!

- Klassemiljø er viktig!
- Felles ansvar – starter med oss i dette rommet.

o Våg å la være ha det travelt – prioriter annerledes
o Invester tid – det er denne kjangsen du har i livet til å være med dei små
o Du utgjør en forskjell – hver dag!

(link til referat fra sist møte)

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


02 Årshjul 2023, foreløpige FAU samlinger:
- 01.09 torsdag
- (klassekontaktmøte torsdag 08.09)
- 03.10 mandag
- 03.10 torsdag - flyttes, ny dato kommer.
- 01.12 torsdag
- 24.01 mandag
- 13.03 mandag
- 24.04 mandag
- 12.06 mandag
- Endringer i datoene kan forekomme.

FAU 22/23:
1. klasse – Elisabeth Wik Goldwater, Vara: Kristoffer Carlsen
2. klasse – Elisabeth Eikeland, Vara:
3. klasse – Trine Helland, Vara: Ida Vågshaug
4. klasse – Håvard Aasland, Vara: Må få tak i.
5. klasse - Henriette Ørn-Djikstra, Vara: Silje Molvær
6. klasse - Kine G. Havn, vara: Må få tak i.
7. klasse – Sven Are Gromstad, Vara: Stian Fanuelsen

Roller og ansvar:
- Leder - Odd
- Nestleder / referent - Kine
- 17mai komite (4 stk) : Henriette, Håvard. +2 til, må prøve få på plass neste møte?
- Skolemiljøutvalg (2st) Odd og Elisabeth E + Kine
- Kommunalt FAU (2 stk) Elisabeth G + Trine
- Kasserer Sven Are

Første halvår:
- Saker fra i fjor som fortsetter: Skjermtid og språkbruk – bevisstgjøring og grenser.
- Arrangere juleavslutning (ref mail fra Siri): Solås amfi leid. Dugnad hovedsaklig

kun på selve dagen: parkeringsvakter + andre vakter + rydding.
- 1-4trinn foreldre dugnad – meldes på foreldremøter.

Andre halvår:
- 17mai feiring

03 Rektors hjørne:
- Hva er FAU sine oppgaver: ALLE foreldrene er med i Foreldrerådet. FAU sine

medlemmer er representanter for alle foreldrene på skolen i dette rådet.
- Bærland FAU vedtekter
- Gjennomgang og signering taushetsplikt
- Klassekontaktmøte torsdag 08.09
- Læringsmiljøprosjekt – veveriet – 05.09
- Bildetaking av årets FAU
-

04 FAU representantenes hjørne:
- Nye saker fra trinnet:



- Sykkelramponering: gjøres det som kan, vakter som ser innom. Det er viktig at
elevene blir opplært og terpet på å sjekke sykkelen/bremser før de sykler fra
skolen. Tips om å stripse fast der skruer kan skrus ut/løsnes. Lærere fortsette å
gi beskjed om dette til elevene. Foreldre snakke hjemme med ungene. Forslag
om overvåkning, men det er ikke lovlig.
- SoMe: mulig å samarbeide med FAU på GUS for å lære av erfaringer fra dem?
Og bruke erfaringer fra dem til å nå ut til barneskoleelevene før de starter på
ungdomsskolen og det blir et større problem med ulike some-apper. En sak FAU
brenner for, som er svært viktig og aktuell.
Internett og app-verden er svært stor og uoversiktelig, viktig som voksne å være
bevisst på dette. Må ikke la ungene være "ute alene" på internett uten kontroll,
samtaler eller tilsyn.

- Facebook side – skal vi lage en ny? Prøver å få tak i admin til den gamle siden, for
å få tilgang til å fortsette på den.

- Foreldremøter
o Informere om hvem som er i FAU og hva vi gjør.
o Informere om saker som vi «brenner» for☺

▪ Et godt klassemiljø med engasjerte foreldre

▪ At aktiviteter i skoleregi prioriteres

▪ Skjermtid og språkbruk – følge aldersgrenser og snakke med

barna om hva de spiller og hvordan oppføre seg på nett.
Snapchat, Instagram, Facebook, Tiktok m.m. har 13 års
aldersgrense.

o Informere om juleavslutning
o Samarbeid med klassekontakter og hvor viktig det er å ivareta noe sosialt

for hvert trinn

05 Annet
- Regnskap: Må få tilgang til konto og informasjon til neste møte.
-

Vente-
rommet

- Dugnad maling
- Siste 5 min av møtet går uten Rektor som før (for å gi rom om det er evt noe som

skal tas opp uten rektor).


