
Referat FAU-møte 26. august 2020 kl. 17-18 
 
Til stede 
Svein Bjarte Sårheim, Birgit Lie Haugen (møteleder), Kristin Halsne Berentsen, Karin, Silje 
Grete, Eli Løvås, Ole Gabrielsen (referent) 
 
Forfall 
Odin Nøsen, Kurt Aasen 
 
Saksliste 
- Tema kveld: hvordan organisere dette i disse tider? 
- Rektors info 
- Representant for 1. klasse inn i FAU (Har kontaktet klassens lærer angående dette) 
- Covid 19 situasjonen 
- Eventuelt 
 
20/19 - Info fra rektor 

● Har hatt en fin start på høsten - i gul sone. Har en del smitteverntiltak, men opplever 
jevnt over at skolen klarer å gi det tilbudet som skolen ønsker å gi elevene. Vi må 
bare leve med situasjonen slik den er. Hvis det skulle vise seg at en elev tester positiv 
for COVID-19 må hele avdelingen testes. De som har symptomer må holde seg 
hjemme. Det gjelder også lærerne. Det gjør at det er et høyt sykefravær for tiden.  

● Det er 159 elever på KF-skolen nå. Det blir foreldremøter, men bare en fra hver familie 
kan  

● Det er nye læreplaner i høst kalt LK2020. Det er mye arbeid for skolen å ti 
● Det er mye arbeid for skolen å tilpasse undervisningen til de nye læreplanen. 

Hovedforskjellen er at det er færre og mer generelle kompetansemål. Dermed blir det 
litt mer opp til hver enkelt lærer hva som skal puttes inn i faget. Det er mer vekt på å 
forstå kunnskap og se sammenhengen mellom kunnskap i stedet for detaljkunnskap 
som er lett tilgjengelig slik samfunnet nå har blitt.  

● Det nye bygget er i rute og heldigvis ble partene enige slik at byggeprosessen ikke blir 
rammet av streik. I midten av oktober regner vi med at tak og fasade er tett. Ønsker å 
gjøre skolen synlig for byen. Her kommer rektor tilbake til hvordan dette blir seende 
ut, men det blir noe som kan deles på sosiale medier og busskurplakater. 
Innflyttingsdato er fortsatt 10. juni og målet er å flytte inn før sommeren 2021.  

● På sikt må skolen beslutte hvor fort elevtallet vokse etter innflytting i nybygget. Det er 
viktig å vurdere hvordan dette skal skje uten å miste kvaliteten i skolens arbeid. Styret 
og skolens ledelse drøfter dette.  

 
20/20 - Temakveld 

● Forslag til tema: “Trygghet i foreldrerollen i en utfordrende tid.” Birgit sjekker et par 
mulige foredragsholdere. Vi tar sikte på å låne storsalen i IMI til et slikt møte i siste 
halvdel av oktober (etter høstferien).   



 
20/21 - Representant for 1. klasse 

● Det er ikke valgt inn en representant for første klassetrinn. Birgit følger opp.  
 
20/22 - Ønske nye elever og foreldre velkommen 

● Det ble diskutert hvordan vi kan sørge for at nye elever og foresatte føler seg 
velkomne. Vi i FAU kan oppfordre klassekontaktene om å gjøre seg synlige slik at 
foresatte for nye elever kan få koblet seg på de informasjonskanalene som 
klassekontaktene bruker.  

● Birgit lager et utkast til en liste med oppgaver for klassekontakter.  
 
 
Saker til behandling senere 

● Klasseturer for 7. og 10. klasse 
Mål, mening, tidsbruk og pengebruk. I de nye læreplanene skal det være en leirskole, 
og en eventuell avslutningstur må foreldrene selv arrangere ettersom skolen ikke har 
økonomi til å dekke dette.  

 


