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Subject  Meeting no. 
FAU  Møterom JUS 
Date Time Location 
05.04.22 18.00 – 19.30 Møterom JUS 
Minutes by Date for sign. 
Nina Gølin Waagen Hjelmen  05.04.22 
Participants  
Kari Heng, Nina G Waagen Hjelmen, Svein Fossdal, Marian Johansson, Kristian Fossdal, Torhild 
Fiskå,  
 
Absent  
Hege Lunde, Irene Wågen, Evelyn Bokn, Irene Watland, Hege Mannes Lillesund, Malmfrid Erland,  
Bianca M. Asbjørnsen Helgeland 
 
Copy to 
Kari Heng 

 
Item no. Subject Responsible 
1 GENERELT:  

 
FAU STYRET: 

• Leder: Nina Gølin Hjelmen 
• Nest Leder: Marian Johansson 

SU: 
• SU Leder: Evelyn Bokn 
• Medlem: Nina Gølin Hjelmen 
• Medlem: Irene Wågen 
• Medlem: Evelyn Bokn 

SU Varamedlemmer 
• Hege Lunde 
• Hege Mannes Lillesund 

Ørnabu: 
• Styreleder: Nina G Waagen hjelmen 
• Styremedlem: Kristian Fossdal 
• Styremedlem: Svein Fossdal  
• Regnskap: Roald tveit   
• Revisor: Merete Langeland Livastøl? 

 
Møteplan: 

• 23.11 kl. 18:00-19:30 
• 25.01 kl. 18:00-19:30  
• 29.03 kl. 18:00-19:30  
• 10.05 kl. 18:00-19:30  

 

Alle 
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17/21-22 Innspill til møtereferat 25.01.22  
 

 Alle 

18/21-22 Informasjon fra rektor 
 
Skolen er i gang med ansettelser til JUS.  
Har behov for to stillinger foreløpig, men mest sannsynlig må 
utvides pga større trinn på 7 trinn. 
 
Mye sykemeldinger tidligere i vinter av lærerstaben.  
Veldig gode tilbakemelding på musikalen fra både elever og 
voksne.  
Skitur ble arrangert for 9-10 trinn 31.03.22 
Ombygning på Resahaugen er mer omfattende enn først antatt, 
flere løsninger vurderes.  
Eksamensfest planlegges som normalt for 10-trinn den 21.06.22 og 
8-trinn skal til Ørnabu i slutten av mai / juni. 
Klassebilder for 10-trinn planlegges på våren.   

 

Kari 

19/21-22 Skoleball 
 
Vårball planlegges 12.05.22 
  

Kari 

20/21-22 17-mai planlegging 
 
1 klasse - Lage kake og kaffe 
2 klasse - Organisere barnetoget 
4 klasse - Underholdning 
6 klasse - Organisere leker 
8 klasse - Salg av kaker og kaffe, fortjenesten går til elevrådet 
9 klasse - 17mai avis, fortjenesten går til elevrådet 
 
 

Nina 

21/21-22 Eventuelt 
 

• Det er flere foreldre som reagerer på at elever / klasser som blir 
sluppet ut før tiden. Noen ganger mye før, dette er utfordrende 
spesielt de som bruke skolebuss. Også med tanke på læring og 
utnytte den tiden som er opprinnelig satt av til skoleundervisning. 
Rektor tar dette til etterretning og tar dette videre.  

• Beredskapsledelsen i Strand har besluttet at vi skal undersøke 
mulige konsekvenser som pandemien har hatt for våre barn og 
elever.  

Ønskelig at spørsmål drøfter i FAU / SU: 
1. Ser dere noen endringer ved (eller hos) de som går på skolen, som 

dere tenker kan være relatert til koronapandemien? 
2. I så fall, hvilke? 
3. Har FAU forslag til noen tiltak som kan avhjelpe dersom 

konsekvensene av pandemien har vært negative? 
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4. Er det noe dere tenker at vi som lokalsamfunn skal være ekstra 
observante for i tiden som kommer, for å avdempe negative 
konsekvenser av pandemien? 

5. Andre refleksjoner/kommentarer? 
Vi tar denne diskusjonen videre til neste FAU møte 

 
• Chromebook, hvordan vedlikeholdes denne av JUS ved mangler / 

feil.  Er rutinene tilfredsstillende? Alle feil og skader som oppstår blir 
loggført. Ønsker tilbakemelding fra Strand Kommune på hvilke 
prosesser som ligger til grunn, for vedlikehold / håndtering av 
defekte chromebook og tilhørende ladesystem. Hvilken 
Chromebook-beredskap er etablert? 

• Jodtabletter, Strand kommune har etablert en beredskapsplan som 
skolen forholder seg til.  JUS har 2 tabletter hver til alle elevene, som 
skal tas innen 2 timer. Tablettene oppbevares på Jonsok. 
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