
FAU-styret 19.november 2020 kl 19:30 
Google Meet  

Tilstede:  
- Kristin Haugen Olsen (rektor) (sak 1) 

- Bjørn Askildsen (1.kl / Lobby) 

- Hege Eik Jakobsen (3.kl / arr) 

- Svend Vihovde (2.kl / Tekno) 

- Ingrid Handeland (2.kl / SFO) 

- Anja Loug Helland (6.kl / HMS) 

- Stine Johansen Haaland (5.kl / leder) 

- Birgit Frost (6.kl / info) 

Ikke tilstede: 
- Petter Enoksen (7.kl / SU)  

Saker: 
1. Info til/fra skole v/ rektor 

a. Smittevern - status 
- Jobber hardt for å ivareta en normal timeplan i en unormal situasjon. Viktig med 
et godt samarbeid med foreldre. Jobber med tanke på at denne situasjonen vil 
vare frem mot sommeren.  
- Ungene blir påvirket bl.a. ifht regulering av kohorter og hvem de kan være med i 
friminuttene. Noen barn kan også være bekyret pga covid og smitte overfor 
nærkontakter. 
- Lærerne planlegger undervisningen slik at dersom en enkeltelev havner i 
karantene kan man enkelt tilrettelegge for hjemmeundervisning. 
- Har kjempeflinke lærere på skolen, og skoledagen fungerer etter forholdene 
veldig fint, men det er svært utfordrende arbeidsforhold. Lærerne må jobbe i alle 
friminuttene, for hver kohort må ha en lærer. Ved fravær blant lærerne, må dette 
dekkes opp, og det er ikke mange å ta av.  
- Ønsket er å holde skolen oppe, så lenge det er mulig, men det er nylig åpnet 
opp for delvis hjemmeskole dersom det blir nødvendig i forbindelse med høyt 
sykefravær blant lærerne.  
- Det diskuteres politisk å forlenge juleferien, fri fra 18.des i stedet for 22.des.  

b. Skolen setter i år i stand en felles julekalender, med felles aktiviteter, for hele 
skolen. Viktig å finne på noe kjekt sammen i jula, når de tradisjonelle tingene 
utgår.. 

c. Foreldreundersøkelsen er sendt ut, 3 + 6.klasse. Håper på stor deltakelse. 
Resultatene brukes aktivt. 

d. Fantastiske resultater for Lassa skole ifht nasjonale prøver, sammenliknet med 
andre skoler i landet og Stavanger. Vi er de som hever elevene mest fra 5. til 
7.klasse.  

e. Vil sette opp et møte med FAU om skolemiljø, sammen med sosiallærer Wenche. 
f. Etter innspill fra FAU, har rektor sjekket litt med lærerne om skjermbruk i 

klassene. Hovedsakelig brukes f.eks NRK Super, gjerne som en del av 
undervisningen, men det kan bli litt ekstra spesielt i tider med knapp bemanning. 

g. 1.klassefar i styret melder at fadderordningen er et savn. Den har gått ut pga 
smittevern. Skolen vil gjerne være med på å tenke annerledes, og tar dette opp 
med lærerne i 1. og 5.klasse for å se om man kan få noe til før jul, selv om man 
ikke kan være sammen fysisk. 



2. Planlagte aktiviteter og informasjon til/fra gruppene og styret  
a. Arrangementsgruppa 

i. Gikk ut med info i forbindelse med Halloween-feiringer. 
ii. Vil gå ut med noe info i forbindelse med jul og feiringer klassevis. 

Oppfordre klassekontaktene til å følge opp at juleavslutninger inkluderer 
alle.  

iii. Vil sjekke muligheten for å søke penger til en arrangements-kasse i FAU. 
b. SFO 

i. Vil ha et møte med SFO-leder før jul. 
c. HMS 

i. Har startet arbeid med trafikkaksjon-dagen, vil gjerne ha med flere 
frivillige. Oppfordrer til å dele informasjon på klasse-facebooksider. 
Har fått mange reflekser som kan deles ut. 

d. Teknolab 
i. Vil undersøke om lokalene kan brukes klassevis på kveldstid?  

- Rektor må sjekke først ifht renhold. 
- Den voksne som er tilstede må evt holde 2m avstand. 
Vurderes over nyttår. 

ii. Har hatt møte nylig hvor det er diskutert alternative aktiviteter. F.eks 
kodeklubb, roboter. 

e. Lobby 
i. Har meldt til kommunen om belysning på baksiden, rundt idrettsbanen 

(når flomlysene ikke er på). De skal se på saken.  
ii. Har bedt kommunen se på sperren på sykkelstien på baksiden. Den er 

trang for sykler med sykkelvogn. 
iii. Vil sjekke nærmere ifht byggeprosjekter. 
iv. Politikernes innspill på HØP kommer 24.november 

3. Saker til/fra SU  
a. SU 4.november ble avlyst. 
b. Skoleruta skal settes. Stavanger kommune har bestemt at det skal være 3 felles 

planleggingsdager for alle skoler. Da gjenstår bare 2 dager til skole / sfo. 
4. Registrering av FAU som organisasjon 

a. Samordnet registermelding, med vedtekter og protokoll fra stiftelsesmøtet, ble 
opprettet 26.oktober. Alle styremedlemmer hadde signert protokollen i altinn 
13.november. Uviss behandlingstid. 

5. Neste styremøte er torsdag 14. januar kl 19:30, deretter foreldrerådsmøte 11.mars og 
styremøte 6.mai. 


