
FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE – SAKSLISTE

10.NOVEMBER 19:30
Til stede: Odd, Kari, Håvard, Elisabeth, Elisabeth G, Henriette, Sven Are, Kine.
Ida (vara 3.trinn).

Sak
nr

Tema

01 Siden sist:

- DKS innslag 1-4.trinn. Den trøtte mannen☺
- 1 klasse turer til gapahuken og fokus på søppel i naturen, søppeleksperiment. Virker

som det nye trinnet har begynt å få et godt klassemiljø☺
- 2klasse innsamling av søppel og fokus på gjenbruk.
- 3. klasse – fysikk i praksis med fokus på luft! Kanontøft! Ute på tur og laget demning.

- 4. klasse, 5.klasse og 6 klasse – input fra FAU rep – sikkert mye bra som foregår her

også☺
- 7.klasse – glemte nevne sist, men nettvettdag ble avholdt. Også lagt ut noen kjekke

bilder fra gymøkt☺
Siden sist: Kjekt når det legges ut bilder og informasjon om hva de ulike trinnene gjør.
Se hva som skjer og hva som er fokus. Praktisk undervisning effektiv læringsmåte,
oppfordre til å fortsette/ha mer av dette.
Andre gode historier?
(link til referat fra sist møte)

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


02 Årshjul 2023, foreløpige FAU samlinger:
- 25.10 SU/SMU

o Har vi innspill til friluftsknappen?
SMU møte: Friluftsskole. Få til noe med merker for ting de har
oppnådd (ala svømmeknapp) Se på nettsidene til speideren for
tips her. Feks et merke for når en kan tenne bål, har overnattet
ute, førstehjelp, spikking, soppinfo, osv.

o Er det plasser vi kan søke midler til for eksempel Klatreskråen o.l?
Undersøke muligheter for å få midler til oppussing av uteområder
klatreskrå.

o Sende ut et skriv fra FAU
- 01.11 torsdag
- 01.12 torsdag
- 24.01 mandag
- 13.03 mandag
- 24.04 mandag
- 12.06 mandag

Roller og ansvar:
- Leder - Odd
- Nestleder / referent - Kine
- 17mai komite (4 stk) Henriette, Håvard + 2 stk Sven Are.
- Skolemiljøutvalg (2st) Odd, Elisabeth E og Kine
- Kommunalt FAU (2 stk) Elisabeth G + Trine
- Kasserer Sven Are

Annet:
- Frivillighetens dag på veveriet – 1 stk fra Bærland stiller. Mandag 5 desember

18-20

03 Rektors hjørne:
- Juleavslutningen

Juleavslutning: må være tydelige at det er for elev og foreldre, ikke
flere. ikke plass.
3-parkeringsvakter: komme 45 min før. 2.trinn
3-brannvakter: 3.trinn.

- Omvendt adventskalender
Omvendt adventskalender: SOS barnebyer.
skolen sender infoskriv til alle foreldre.

- Budsjett 2023
Gjennomgang budsjett ifht renovering, lærere.

- Skoleruta 2023/2024
- Læringsmiljøprosjektet
- FAU-leder på storsamling
- Utfordringer knyttet til fravær og permisjon.

Elevpermisjoner: økende tendens til å ha fri dagen etter kommet hjem
etter ferie. Vil ta tak i dette før det kan bli et problem.
Holdningsskapende arbeid, kan ikke gjøre det slik i arbeidslivet.

- Gapahuken og dugnad
Gapahuken trenger storoppussing: til våren? Benker, gruve, helt nye
materialer? Male/Beise?
Tenke over dette, organisere oppussing.



-

04 FAU representantenes hjørne:
- Nye saker fra trinnet
- Sosiale aktiviteter

Trinn/klasser ha en sosial aktivitet før jul, mange har hatt dette allerede.
Oppfordre til å ha med foreldre.

05 Annet
- Regnskap – Sven Are og tilgang? ;)

Gjennomgang regnskap.

Vente-
rommet

- Dugnad maling: til våren.
- 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).


