
FAU-styret 27.august 2020 kl 19:30 
Google Meet  

Tilstede:  
- Magnus Mære Skjellerudsveen (2.kl / SFO) 

- Anja Loug Helland (6.kl / HMS) 

- Hege Eik Jakobsen (3.kl / arr) 

- Stine Johansen Haaland (5.kl / leder) 

- Birgit Frost (6.kl / info) 

- Svend Vihovde (2.kl / Tekno) 

- Petter Enoksen (7.kl) 

Ikke tilstede: 
- Cornelius Middelthon (7.kl / lobby) 

- Kristin Haugen Olsen (rektor) 

Saker: 
1. Godkjennelse av referat fra forrige møte 

a. Referat er godkjent 
2. Planlagte aktiviteter i gruppene og styret  

a. Arrangementsgruppa 
i. Har ikke planlagt noe større arrangement pga smittevernhensyn. 
ii. Sosiale tiltak må gjennomføres klassevis 

b. SFO 
i. Hatt dialog med Katrine om oppstarten. Bruk av kohorter. 
ii. Var unntakstilstand i vår med mye skjermbruk, men syns fortsatt det er 

mye skjerm. Vi tar dette opp i møte med rektor. 
c. HMS 

i. Trygghetsvakt fortsetter som normalt.   
1. Det er imidlertid mange ganger at det mangler vakt. Anja informerer 

Klassekontaktene jevnlig. Behov for påminnelse via facebook og 
nettsida.  

ii. Sykkelprøve ble gjennomført klassevis i vår. Vil fortsette med samme 
løsning neste år. 

iii. Beintøft – flere klasser er med i aksojonen. FAU oppfordrer alle til å 
gå/sykle til skolen, i stedet for å bli kjørt. 

d. Teknolab 
i. Har ikke planlagt arrangement ennå, pga korona, men vil se på 

muligheten for arrangement med max 20 deltakere 
e. Lobby 

i. Ikke tilstede 
3. Info til/fra skole v/ rektor 

a. Det blir klassevise foreldremøter. Kun en foresatt kan møte pr barn. 
b. Jobber med hvordan de skal forholde seg til evt økning i fravær pga korona 
c. Det er ikke mulig å gjennomføre leksehjelp nå, pga smittevernhensyn.  
d. Det har vært dialog mellom FAU-leder og rektor vedr reduserte møteplasser for 

foresatte pga korona. Vi kan oppfordre til å inkludere foresatte i vennegrupper. 
FAU oppfordres til å tenke sosiale tiltak klassevis, da vi ikke kan samle hele 
skolen. FAU-representantene må informere mer i egen klasse, siden det ikke blir 
felles informasjonsarenaer. 

e. Saker til/fra SU  



i. Møte KFU førstkommende mandag.   
1. Fokus økonomi. Vil Lobby-gruppa komme med innspill? 
2. Vil ta opp spørsmål om det vil bli bydels-FAU? 

4. Saker fra foreldre / klassetrinn 
a. FAU-leder har blitt kontaktet av en foresatt som ønsket at FAU skulle sette fokus 

på skolemiljø og mobbesaker, i dialog med skoleledelsen. Det er behov for innsyn 
ifht hvordan skolen jobber med slike saker, for å oppnå tillit til håndteringen.  

i. FAU-styret vil ta opp saken med rektor. Hva skal til for at skolen varsler 
foreldre? Hva er skolens prosedyre? Hvilke saker blir rapportert ihht 
opplæringslovens paragraf 9a, som omhandler elevens skolemiljø? 

5. Eventuelt 
a. Vedtekter 

i. Forslag til vedtekter ble gjennomgått og godkjent av styret med små 
endringer.  

ii. Valgordningen endres, slik at vervet til nye representanter starter i 
september, ikke i januar slik det har vært tidligere. Informasjon om dette 
sendes ut til alle klasser før foreldremøtene nå i høst. 

iii. Det kalles inn til Stormøte i september 
b. Informasjon til de ulike foreldremøtene 

i. Stine lager et skriv 
1. Birgit lager noe ifht valg 
2. Anja skriver noe om Beintøft 

 


