
FAU-MØTE BÆRLAND SKOLE – SAKSLISTE

MANDAG 16.JANUAR 19:30

TIL STEDE: KARI, ODD, HÅVARD, ELISABETH, ELISABETH, TRINE, SVEN ARE, KINE.

Sak
nr

Tema

01 Siden sist:
- Masse kjekke aktiviteter i snøen og en fin adventstid med julegudstjeneste.
- 1 klasse – kjekke aktiviteter før jul med juleverksted, båltur, rossåsen og aktiviteter i

snøen (kjekt at det gis ekstra tid til lek når anledningen byr seg med forlengede
friminutt☺), nissegrøt. Daglig adventssamling med lystenning og trekking av hjertet til
hemmelig venn.  På nyåret har det vært reflekstur med kode – («Åse ler»). Nye
aktiviteter med fadderene.

-
- 2klasse båltur og pinnebrød, pepperkakepynting, pinocchio forestilling på engelsk og

masse snøglede, turdag til torvmyra på nyåret
- 3. klasse – mer fysikk i praksis med fokus på lyd , kirkeklokker og telefoner av

pappkopper – dette er timer de kommer til å huske livet ut☺. Relasjonsbygging med
fredagsmassasje :D

- 4. klasse – jul på gamalt vis på Limagarden. Toving, lage honninglys, sopelim, slakting
og baketradisjoner. God hjelp med sjåfører☺

- 5.klasse – fadderaktiviteter og  dugnad i skolegården
- 6. klasse – Mat og helse i gapahuken – pytt i panne laging på bålet
- 7.klasse – egenkomponert gymtime med turn, styrke og kondisjon, stafetter og

ballspill, dansing☺, engelskdag med eventyr med egen vri som ble vist på storsamling.
Positivt tiltak fra klassekontaktene og foresatte med julekos i klasserommet, risgrøt og
god stemning.

-
- https://www.minskole.no/baerland/artikkel/391275
- https://www.minskole.no/baerland/artikkel/393890

Tusen takk til alle lærere som legger ut – kjekt å følge med på og være en del av!

https://www.minskole.no/baerland/artikkel/391275
https://www.minskole.no/baerland/artikkel/393890


Andre gode historier?
(link til referat fra sist møte)

02 Årshjul 2023, foreløpige FAU samlinger:
- 16.01 mandag
- 13.03 mandag
- 24.04 mandag
- 05.06 mandag
- (Vinterferie 27.02-05.03)
- (Påskeferie 03.04-11.04)
- SMU? 21 mars
- Kommunalt FAU?
- Kommentarer?

Arvtakere til neste skole år – har dere noen gode kandidater vi kan spørre?
- Elisabeth E. (2kl (3)), SMU
- Håvard (4kl (5)), 17mai
- Kine (6kl (7)), nestleder
- ((Sven Are (7kl)), kasserer
- Odd (Fau leder)

17 mai planlegging
- Komite: Henriette, Håvard, Sven Are.
- Sette dato for første samling og legge en slagplan

Bør komme igang ila kort tid. Første møte satt: Tirsdag 24 januar kl 1930. Odd og
Kine deltar på første møte.

Annet:
- Vi deltok på frivillighetens dag, stor takk til alle dere som er med i FAU og

engasjerer dere i skolen, skolemiljøet, lærerne og barna på Bærland.
- Skriv på visma? Læringsmiljøprosjektet, 17 mai - at flere må være med å bidra

fremover.
- Søke midler Klatreskråen? Krever at vi innhenter pris m.m. og må bestemme hva

vi skal gjøre. Sparebankstiftelsen. https://srstiftelsen.no/ 19febr-19mars. Må
gjøre en del på forhånd før en kan søke om midler: hva vil vi gjøre, innhente pris,
hvordan skal det se ut. Sjekke ut litt her, snakke med kontakter om hvordan dette
er gjort tidligere!

- Evaluering juleavslutning – lagt inn denne teksten i tilbakemelding:
o Flinke og morsomme konferansierer. Lokalet var noe lite, men fungerte

bra, også enkelt å forberede lokalet i forkant. Veldig bra at det ble
spesifisert at det var lite plass i forkant både mtp plass og
lyd/forstyrrelser. Litt rotete med elever som skulle påbakrommet før
innslag da det ble en del støy, viktig med noe på programmet mellom
innslagene da det tar tid for en klasse å gjøre seg klar. Betaling bør
informeres på forhånd mhp vipps, kanskje en skulle sagt 30 per familie?

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


03 FAU representantenes hjørne:
- Nye saker fra trinnet

Utfordringer å få frivillige til enkelte oppdrag på enkelte trinn. Begynne å sette
opp lister så alle må bidra ila hele skolegangen. Må bytte innbyrdes om det ikke
passer.
Kommunalt faumøte: Mobilbruk - få inn i sitt ordenssystem med mobilbruk i
gjesdal kommune?
Av-og-til - kommune: info om dette, trenger en foreldrerepresentant her. 2 møter
i halvåret, arbeid om hvordan få ut info i dette arbeidet!

- Sosiale aktiviteter dette året? Oppfordring å få igang sosiale aktiviteter på alle
trinn.

04 Rektors hjørne:
- (Evaluering av juleavslutningen)

Plassbegrensning.
Klapping underveis, unngå til neste gang? Klappe helt til slutt.
Ha egen person som plasserer publikum slik at flere får sitte.
Konferansier: Ha med elevrådsrepresentant neste gang?

- Læringsmiljøprosjektet, tilbakemelding fra elevrådet og videre arbeid:
Bærlandsforelderen: få inn læringsmiljøprosjektet i foreldremøtene vår 23.
Kronikk i VG: om tilskuerrolle i Atle Antonsen saken gjennomgått i klassene.
Voksne tilskuere til mobbing. Hvordan jobbe på skolen for å støtte de som blir
mobbet?
- Elevenes tips: øve på å sei stopp, si ifra. øve på å hjelpe når noen som trenger
det. støtte de, si ifra til en voksen. vise omsorg for de som blir mobbet først. Heie
på de som tårer å si ifra.
Rollespill viktig på alle trinn i dette tema!

- Friluftsknappen: Laget ferdig forslag til dette.
- Lærerstillinger til høsten
- Språkklassen:
- SFO og gratistilbudet 1.og2.trinn:
- Høringsrunde 2 – ordensreglement Gjesdalskolen: Eget dokument med notater.

05 Annet
- Regnskap

- 93504,-
- 40000,- til omvendt adventskalender.
- 53000,- totalt.

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).
Oppfordre til å følge aldersgrenser på filmer og serier med “virkelige figurer”, nå
en serie med 13års aldersgrense som flere av de minste leker i skolegården:
Wednesday. Ikke tegneserie, men ekte mennesker som kan være en skummel
“farsott” for flere av elevene. Slike “farsotter” kommer med jevne mellomrom til
elevene, som flere synes er skummel og skremmende. (Tidligere momo osv..)


