
FAU møte Rosseland 07.01.2021, Teams møte 

 

Til stede: Hilde Folkvord (Nestleder/ 1.trinn), Beate Kvia (2.trinn), Anders G. Madsen (Sekretær/ 

3.trinn), Nina Brenden (4.trinn), Svein Arne Corneliussen (Kasserer/ 5.trinn), Andrine Nesse (Leder/ 

6.trinn), Therese Lyngdal (7.trinn), Geir Soma (Rektor) 

Forfall: SFO representant (ikke vært mulig å finne representant). 

Referent: Anders G. Madsen 

 

Sak 26  Elever/ familier som opplever alvorlige hendelser  

Det anbefales foreldrekontaktene samsnakkes om behov for eventuelle tiltak utenom 

skolen. Skolen kan gjerne oppfordre til dette hvis/når det er aktuelt.   

 

Sak 27  17.mai.  

6. Trinn har ansvar. Fortsatt usikkert hvordan dette kan gjennomføres i år. Derfor behov for 

både å planlegge for flere alternativer. Mulighet for elektronisk 17.mai lotteri? Annet? 

Avventer litt ift smittesituasjonen.  

 

Sak 28  Trafikksituasjonen.  

1) Plan nettopp lagt ut på høring. Høringsfrist i februar. Gjennomgås nærmere på neste 

møte.  

2) Bispeveien. Kommunen har forståelse for at veien/ krysset er problematisk og åpen for 

tiltak. Ennå ikke noe konkret.  

 

Sak 29 Smittevern, info fra rektor.  

- Lette innstramminger pga økt covid-19 spredning i regionen etter jul og nyttår. Bla utsatt 

svømming litt, avventer smittesituasjonen. 

- Utfordringer ift lærermangel. Både ubesatt stilling og sykmeldinger. Vanskelig å få vikarer. 

Ingen kvalifiserte søkere til utlyste stillinger midt i skoleåret. 

-  Forskjellige tiltak vurderes fortløpende. Fokus på at elevene skal være mest mulig på 

skolen. Også viktig at eventuell fjernundervisning ikke går ut over enkeltklasser mer enn 

andre. Digital undervisning med lærer på teams og oppmøte for elvene er en mulig løsning 

så lenge det er en voksen i klassen.  

- Tilbakemelding fra FAU til skolen at det gis god info.  

- Ny organisering av renhold i Time kommune. Ikke lenger koordinater fast tilstede på 

Rosseland skole, men felles koordinater i kommunen. Dessuten vask av klasserommene hver 

2. dag fremover. Legger større ansvar på klassene og lærene, noe som kan bli en utfordring. 

Viktig at det følges opp hvis kvaliteten av renhold blir for dårlig.  

 

Sak 30  Skolefoto  

FAU ønsker å prioritere at skolekatalogen er gratis og at denne deles ut via skolen. 

Foreldrene kan selv bestille og betale for egne fotos. FAU vurderer at Lima foto i størst grad 

oppfyller disse kriteriene.   



 

Eventuelt 

Representanter til kommende skoleår må velges. Tas på neste møte.  

 

Neste møte 04.02.2021 

 


