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MØTEREFERAT - #04/2020 
 

Møtedato: Tirsdag 31.03.2020 kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  GoogleMeet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Jorun Beate Vassøy-Breiland  
2. Trinn Berit Refve Vik  
3. Trinn Trine Forus Jakobsen  
4. Trinn Kjartan Melberg  
5. Trinn Lene Bailey Ikke tilstede 
6. Trinn Guttorm Andreasen  
7. Trinn Borgfrid Møen  
SFO Jorun Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen Silje Steinnes  
Leder Miljøgruppen Linda Skjæveland  
Leder 17. Mai Komité Mai Lee M Hauge  
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Nikolai Lyngø 
Henning Aastvedt (Første del av 
møtet) 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

1 – 2020 

Intro: 
Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Status aksjoner 

Leder - FAU O 

17 – 
2020 

• Informasjon fra rektor  

• Tilbakemelding fra FAU  

• Oppdatering korona situasjonen  

• Tiltak for å sikre læring og skolemiljø  

• Planer hvis skolen blir stengt ut over 13. april  

• Hva gjør vi når skolen åpner igjen? Bidrag fra foreldrene? 

Leder – FAU O 

 

Pulsen 

• 1. trinn: Godt fornøyd med Meet 3 ganger i uken. 
Passe arbeidsmengde.  

• 2. trinn: Godt fornøyd med Meet. Raske å komme ut 
med planer og beskjeder. Stor fleksibilitet fra lærerne. 
Spent på situasjonen etter påske.  

• 3. trinn: Veldig proaktive lærere, imponert og 
fornøyde. Spesielt GruppeMeet har fungert godt. 
Savner en dagsplan fremfor en ukeplan. Er litt mange 

FAU O 
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kanaler man får informasjon for foreldre og elever. 
Bedre presisering av hvilke oppgaver som skal gjøres.  

• 4. trinn: Fornøyd med utvikling på møter på Meet. 
Ønsker en dagsplan fremfor en ukeplan. Gode innspill 
på gym og musikk. Imponert over lærere og skole sin 
evne å kaste seg rundt.  

• 5. trinn: Positive tilbakemeldinger fra 5. trinn 

• 6. trinn: Mange positive tilbakemeldinger til lærere og 
skole. Vært mye informasjon i kanskje for mange 
kanaler. Men folk er generelt fornøyde.  

• 7. trinn: Generelt er foreldrene fornøyd med lærernes 
store innsats og tilrettelegging. Noen nevner at det er 
litt stor arbeidsmengde. God dialog med lærerne på 
dette. Fått dagsoppgaver. Ønsker om mer praktiske 
oppgaver, og samarbeid i grupper. 7. trinn er veldig 
opptatt av avslutningsaktivitetene som kommer i 
mai/juni.  

• STOLT: Høyere belastning for foreldre som har barn 
som krever mer oppfølging enn andre barn. Enkelte 
stolt elever føler seg mer isolert. Lurer på om man kan 
tilrettelegge for smågrupper / aktiviteter som også er 
tilpasset STOLT elevene.  

• SFO: Ingen kommentarer på SFO 

2 -2020 

Informasjon fra rektor 

• Utfordring: beskjed etter skoleslutt torsdag 
12.02.2020.  

• Alle bortsett fra 1. trinn har chrome book hjemme, og 
har opplegg tilpasset dette 

• Skolen er åpen for foreldre med kritiske 
samfunnsoppgaver og særlig sårbare familier 

• Vi vil ha like arbeidsplaner på hvert trinn, dette med 
basis i skolens kontinuitetsplan 

• Ingen lærere er syke eller har vært syke, ikke hørt om 
barn eller foreldre som har vært syke eller smittet 

• Utviklingssamtaler: Noen forbereder å kunne kjøre 
disse på Meet. Andre utsetter med tanke på 
kartleggingsprøver. Fristen vil være i løpet av mai.  

• Jobber med planer for å forberede ulike scenarier 
etter påske i påvente av beskjed på hva som skjer da.  

• 8. april kommer resultatet fra nasjonalt ekspertutvalg, 
med informasjon om neste steg.  

• Arbeidet med rekruttering fortsetter tross dagens 
situasjon 

Rektor 
 

O 

18 – 
2020 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 

Gruppeledere  O 
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Miljøgruppen 
Ingen aktiviteter pr. nå 
 
Snøgruppen  
Innbetaling har kommet fra alle klassene. FAU ivaretar disse 
pengene, og er vi er positive til å kunne bidra til et stort 
sosialt arrangement når ting er tilbake til normalen.  
 
17-mai komiteen  
Avventer bestillinger av premier o.l på nåværende tidspunkt. 

    

    

 

Beslutninger 

• Vi ønsker å ha en representant fra STOLT videre i FAU 
neste år 

• Det settes ny dato for Foreldremøtet når dette er 
mulig å gjennomføre 

  

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter 2020: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Dato: Møte # Status:  

7. jan #1 Fullført  

4. feb #2 Fullført  

3. mar #3 Fullført  

31.mar #4 Fullført 28. april 

5.mai #5  19. mai 

2.jun? #6   

1.sep #7  26. august 

6.okt #8 KFU? 28. oktober 

3.nov #9   

1.des #10  16. desember 

 


