
FAU møteagenda 
Gruppe: FAU 

Møtested: Digitalt møte via Zoom pga koronasituasjonen 

Dato/ -tid: Mandag 20 april 2020, kl.19.30. 
 
DELTAKERE: 
Anita Legland, rektor 
Elisabeth Kvinnesland 
 
Deltakerlisten vil bli jevnlig oppdatert på møtene fremover. Dette må korrigeres på 
møtet, sammen med epostadresser. Dette halve året er det mye utskiftninger. 
 
Johnny Johansen (1a), Silje Lilledal-Sali (1b) 

Alexandra Sevic (2b)  

Mari Linn Larsen (3a) Elisabeth Skorve (3b),  

Erlend Claussen (4a) Michelle Reah (4B) 

Heidi Lie Eriksen (5a), Tor Petter Johannsen (5b), Randi Alsaker Balle (5c) 

Mari Gudmundsen (6a), Line Wallin (6b), Aslaug Fodstad Gourvennec (6c) 

Maria Næsheim (7a), Lene Gimnes (7b) 

Silje Borgersen (usikkert hvilket trinn hun representerte). 

 

Referent på dette møtet var Randi Alsaker Balle.  

 

OBS! Ber om at møtene prioriteres, og/ eller at det blir noe mer fokus på å bruke vara-

ordningen. Møtekalenderen står på slutten av alle referat og møteinnkallelser, og det 

bør derfor være enkelt å leggge inn i private kalendere langt frem i tid. 

   

15/20 Godkjenning av agenda og referat.  
Forslag til vedtak: Agenda og referat ble godkjent til tross for at møtet ble innkalt til 

dagen før og kun elektronisk via Zoom pga glemsel i koronasituasjonen.  

 

 

16/20 Nytt fra skolen ved Anita Legland,  rektor: 
Veilderen for oppstart av skolen er endelig kommet. Tirsdag 21.04.20 blir det mye 
møter for å spikre detaljer. Oppdateringer vil komme fortløpende på skolens 
hjemmeside. Veilderen sier ingenting om åpningstider.  
 
1-4 trinn: Klasser deles i 2, max 15 elever. Elever skal sitte enkeltvis, vil bruke dobble 
pulter for «avstand». Lager merker på gulvene, åpne flere toaletter/ vasker. Mye 
hygienefokus/ håndvask/ kontroll. Økt renhold på skolen, og ansatte må også bidra. SFO 
blir i klasserommet, friminutt på ulike tider, Ulike tider for oppstart, egne penal, ikke 
matservering på SFO etc.  
 
Stabile grupper/ kohorter, både ute og inne. Vil fokusere på enkelte fag, noen fag eller 
aktiviteter vil kunne «falle ut».  
 
Elever på mellomtrinner som ikke får begynne på skolen enda, kan heller ikke komme i 
skolegården når skolen starter. Vil bli sendt ut melding om dette.  

 



 
Hvem blir hjemme?  

- Elever / foreldre i risikogruppen har krav på hjemmeundervisning. 
- Elever / foreldre som er engstelige. 

 
Det avklares også at: 
Dugnad i skolegården – utgår 
17 mai feiring – utgår 
Besøksdag på skolen for 1 klassinger- utgår 
Skolebilder – skolen tar seg av bestilling av dette fremover. Ikke nødvendig at FAU er 
mellomledd. I forlengelsen av dette vil også rektor undersøke spørsmål fra forrige møte 
angående bilder av barn på nettsiden, og evt passordbeskytte ulike trinn.  
 

11/20 17 mai inntekten for 6 trinn mistes når 17 mai arrangementet er avlyst. Hva gjøres med 
inntekt? Avklares at 6 trinn kan ta ansvaret for flaggheisingen og filme dette. Skolen 
lønner FAU vanligvis dette med 500kr, men skolen vil betale 1000kr i år pga situasjonen 
vi er i.  
 
Videre tar 6 trinn en intern diskusjon på alternative inntektsmuligheter, men er på jakt 
etter gode ideer fra andre. De får tips om syltetøy fra Lerøy, toalettpapir, kort, økt 
elevkantine, og redusere lengden på skoleturen for å kutte kostnader.  

 

12/20 Eventuelt- spørsmål fra foreldre: 
Kulturkarusellen- det har ikke vært tilbud på skolen sies det. Flere forklaringer 
eksisterer, noen sier at det ikke er plass/ rom på skolen, mens andre sier at det ikke har 
vært nok påmeldte. Hva stemmer egentlig? Anita undersøker og gir oss en 
tilbakemelding.  
 
Blyantgrep veersus «touchmetode». I  disse koronatider med mye digital undervisning, 
hvordan sikre at barna ikke lærer masse uvaner på data. Når vil de «lære» å skrive 
skikkelig, slik som vi «gamle» lærte det. Rektor forklarer at dette ikke står i læreplanen, 
og har ikke vaært et kompetansemål for andre enn 6 trinn og oppover. Koronakrisen 
har presset frem noen behov som kanskje må komme på plass raskt for å unngå 
«skriveuvaner» og belastningsskader hos barna pga feil bruk.  
 

 

 

Møtekalender  

2019: 

2.september 

14.oktober 

25.november 

 

2020: 

27.januar 

09.mars 

20 april 

25 mai - årsmøte OBS! Redigert dato pga helligdag 01.juni  

 


