
 SAK KOMMENTARER FØLG OPP 

1. Status 17. mai Repr. fra 6. klasse orienterer om at alt er planlagt og klart.   

Kontaktlærere har ansvar for å høre om de ønsker en eller to 

foreldre fra klassen til å delta i skoletoget 

Ønskelig at erfaringene fra 17. mai-planleggingen samles i en 

rutine som kan brukes til andre år.  

2.  Valgfagsuke for 5. og 

6. trinn, nest siste 

uke før 

sommerferien 

Åpen dag: 16. juni 

Ikke ferdig planlagt.  

1.-3. klasse skal være sammen, og 4.-7. klasse skal være sammen. 

Klasserommene m. utstillinger åpnes for foreldre, slik at foreldre 

kan se hva barna har jobbet med. Forskjellige aktiviteter og kafé.  

Elever i 6. trinn kan stå i kaféen.  

5. og 6. klasse har ansvar for kaféen i gymsalen. Inntektene 

går til klassekassene.  

Undersøk om skolens Vipps-nummer kan benyttes her.  

Hver familieenhet i 5. og 6. klasse oppfordres til å ha med 1 

kake hver.  

Ønskelig at også erfaringene fra denne planleggingen kan 

utformes i en plan, til senere bruk.  

5. trinn rigger i forkant, 6. trinn rydder etterpå.  

3.  Foreldrekontakt En foreldrekontakt stiller i FAU og jobber mest inn mot skolen (nr. 

1), en foreldrekontakt jobber mest inn mot klassen (nr. 2).  

Blant oppgavene som nummer 2 kan ha:   

Klassekasse og foreldremøte på våren   

David sjekker opp ift hvor lenge kan man har 

foreldrekontaktrollen (2 år?).   

4.  Storforeldremøte 

om sosiale medier 

Aktuelt på høsten.   

Ønskelige bidragsytere: Barnevakten og Politiet.  

Hvem kan stå for planlegging og gjennomføring av dette?  

5.  Parkering i selve 

skolegården utenom 

skoletid  

Er det greit at biler står parkert i selve skolegården? Også i helgene 

står det tett i tett med biler, også nær lekeapparatene. Fare for 

skade på biler, men også mindre plass for barn til leking. 

Bekymring for barn som leker og ikke tar høyde for biler som 

kjører i skolegården.  

Aktuelt med «Parkering på eget ansvar» eller «Parkering 

forbudt»-skilt? Hva med bom?  



6.  Sosial happening? Åsane har «GPS» (Gøy på skolen), Vågsbygd skole (Åsane/Augland) 

har en stor sommerkonsert i Vågsbygd kirke, hvor alle trinn deltar. 

Nadja nevner at det planlegges en refleksløype i forbindelse med 

FN-dagen, hvor inntektene går til Leger uten grensers arbeid i 

Ukraina.  

 

7.  Trygghetsvakter 23 påmeldte. Datoer: 6. mai, 27. mai og 17. juni. 5 – 6 stykker går 

sammen. Ledig 3 plasser. Skulle ønske det var flere foreldre fra 

6.trinn med. Tidspunkt:  19:45 – 23:00  

6. mai er fulltegnet.  

Ny liste kommer til høsten.  

 

8.  Trygg skolevei  Snakket om hvorvidt det finnes tiltak eller gode grep for å gjøre 

skoleveien fin for alle. Vi konkluderte ikke med noe her.  

Aktuelt tema for Foreldrenettverk?   

    

Evnt. 1  Foreldremøte på 

våren  

Varierte erfaringer fra foreldrekontakter som har hatt ansvar for 

dette. Også variert hvor engasjerte foreldrene er. En av 

foreldrekontaktene har god erfaring med å ha pratet med 

kontaktlærer i forkant av foreldremøtet, for å få informasjon som 

kan deles videre. En annen god erfaring er at lærer deltar første 

halvtimen og orienterer fra sitt ståsted, og at foreldrene kan la 

møtet gå over i f.eks. foreldrenettverk.   

Skal foreldremøte på våren fortsatt være foreldrekontaktens 

ansvar? I så fall kanskje behov for tydeligere retningslinjer for 

fremgangsmåte og innhold.  

Evnt. 2 Foreldrenettverk Ønskelig med høyere foreldredeltakelse. Forslag om å samarbeide 

med kontaktlærer om å nå ut til så mange som mulig.   

 



Evnt. 3 Informasjonsmøte 

med Forebyggende 

enhet i Politiet 

 Ikke avklart  

 


