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Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Normal avslutning på skoleåret, tilbake i ordinære klasser bortsett fra 1.
trinn.
Noen erfaringer fra “korona-skolen” tas med videre, bl.a inndeling av
skolegården i soner. Lærerne får bedre oversikt; mindre konflikter.
I mål med nye klasser til neste års 5.trinn. Noen små endringer er gjort.
Oppdaterte lister sendes ut før skolestart.
Prosess i gang med å ansette ny avdelingsleder for 2. til 4. trinn.
Planlegging av neste år preger hverdagen.
Digitale utviklingssamtaler: er dette noe skolen bør tilby til neste år?
Rektor ber om tilbakemelding fra FAU.
FAU-leder har fått henvendelse fra forelder som er bekymret for faglig
utvikling i korona-tiden. Læreplanen har vært fulgt, men på en annen
måte enn under normale forutsetninger.
Til høsten går man inn i et vanlig spor med ordinære lekser.

2.

Christian: KFU er nedlagt. Hvis kommunen ønsker et Kommunalt
foreldreutvalg, må de komme på banen.

3.

Foredrag ved Siri Abrahamsen
FAU foreslår siste halvdel av september, for eksempel uke 39. Helene tar
kontakt.

4.

Hei Verden
Skolen foreslår at Hei Verden legges tettere opp til FN-dagen og anbefaler
av Hei Verden arrangeres 22. oktober. FAU er enig.

5.

DIgitale utviklingssamtaler:
FAU er positive til at skolen kan tilby digitale utviklingssamtaler, men
utgangspunktet bør være at minst ett av møtene skjer på skolen.
Videosamtaler er å foretrekke framfor telefon.
DIgitale møter kan tilbys dersom fysisk møte er vanskelig å gjennomføre.

6.

Korona-skole
Faglig utvikling. Dersom foreldre er bekymret, anbefales de å ta kontakt
med skolen. Det er viktig at skolen får innspill fra foresatte om hva som
har vært positivt og negativt.
Ekstra viktig med god overlapping i år.
Evalueringen bør munne ut i en form for beredskapsplan i tilfelle vi
kommer opp i lignende situasjoner.

FAU-leder

Kunne det vært lagt opp til mer interaksjon mellom elevene? Digitalt
gruppearbeid?
7.

Eventuelle saker
FAU-leder har sendt mail til alle trinn-/klassekontakter med spørsmål om
valg av nye vararepresentanter for neste år. Alle klasser skal ha en
klassekontakt og vara klassekontakt. Alle trinn skal ha en vara til FAU.
Har fått tilbakemelding fra 6 personer. Helene snakker med rektor for å få
fortgang i rekrutteringen.

