
 

FAU   Referat fra møte  
Mandag 25.05.20 kl 18.00 – ca 19.30. 
Lærerværelset på Brattbakken 

 
Tilstede: Foreldrerepresentanter fra alle trinn, i tillegg til rektor. Møtet blir ledet av FAU-leder Irene. 
 
Saksliste: 
 
Sak 36 – 2019/2020  Gjennomgang av referat fra forrige møte  
    Referat fra FAU-møte 24.02.2020 
    Evt. andre referater  
 
Sak 37 – 2019/2020  Foresattes erfaringer fra Korona-tiden 

Rektor var ikke tilstede ved gjennomgang av denne saken 
Se eget skriv med evaluering.  

 
Sak 38 – 2019/2020  Avslutninger for skoleåret 
    Sommeråpent/åpen skole er avlyst. Vi prøver å utsette sommeråpent 
    til slutten av august, og i stedet ha kick-off for neste skoleår, slik at 17. 
    mai-komiteen får kommet i gang med inntektene. Irene formidler dette 
    videre til de som blir 5. trinn neste år.  
 

FAU er enige om at det må være like føringer for alle klasser og trinn 
når det gjelder avslutninger. FAU bestemmer at det pga korona-
situasjonen ikke blir avslutninger for 1.-6. trinn i år. Evt. markeringer 
gjøres i skoletiden, f. eks. levere gaver til lærere. 7. trinn vurderer 
muligheter for å lage avslutninger klassevis, innenfor 
smittevernreglene.  
 

Sak 39 – 2019/2020  Skolemiljø  
    FAUs oppfølging av skolemiljøet på skolen. Intet nytt fra rektor.  
 
Sak 40 – 2019/2020  FAU neste skoleår  

- Valg av nye representanter – alle klasser må velge en vara og gi 
beskjed om hvem dette er til rektor før skolen slutter før 
sommeren. FAU utsetter dette til første foreldremøte til høsten. 
Irene formidler dette videre til FAU-leder neste år.  

- Gjennomgang og evt endring av struktur for FAU, 
foreldrerepresentanter mv. - oppfølging fra forrige møte. Vi vil ha 
noen konkrete forslag til organisering som vi kan formidle til FAU 
neste år. Sigrid og Irene ser på det, og kommer med konkrete 
forslag til samarbeidsmøte mellom FAU og lærerne i begynnelsen 
av skoleåret.  

 
Sak 41 – 2019/2020  Bydelshus / skolestruktur på Hånes  
    Oppfølging fra tidligere saker. Her er det ikke skjedd noe nytt. Ansatte 
    på Vigvoll har fått høre at brakke som er satt opp på Vigvoll er  
    beregnet for å stå i 6 år, noe som betyr at det trolig er et langt  
    tidsperspektiv på dette. Irene formidler saken videre til FAU neste år.  



 
Sak 42 – 2019/2020  Oppfølging av tidligere saker 

Foreldremøte for hele skolen om trygghet på nett. Irene gir info om 
tema, foredragsholder og plan videre til FAU neste år, slik at de kan 
avholde møtet høsten 2020.  

 
Sak 43 – 2019/2020  Eventuelt  
    Ingen saker under eventuelt.  
 
 

For FAU 
29.05.2020 

Sigrid M. Øverland 


