
Referat fra FAU møte Vikevåg skule 3 november 2020 

 

Tilstede:  

Tone Finnesand (rektor) 

Laila Ertenstein (6B) 

Hanne Beth Brimsøy (1A) 

Claus Kofoed (3A) 

Maren J. Helland (4A) 

Elina Hanasand (4B) 

Anita Voll Espeland (5B) 

Mari Linn Joakimsen (2A) 

Elisabeth Salbu (1B) 

Solrun Bjerga (6A) 

Tina Endresen (7A) 

Julianne Kummer (7B) 

 

 

Rektor åpnet møtet og informerte kort om oppstart av skoleåret, som hadde vært god men spesiell pga 

Korona situasjonen. 

 

Hun informerte om de forskjellige utvalg: 

 

• FAU 

• Foreldreutvalg 

• Elevråd 

• SU 

• Samarbeidsmøte 

 

Det ble foretatt følgende valg: 

 

FAU leder: Maren J. Helland 

FAU nestleder: Hanne Beth Brimsøy 

FAU sekretær og kasserer: Tina Endresen 

SU representanter:  

Maren J Helland, vara Mari-Linn Joakimsen 

Hanne Beth Brimsøy, vara Laila Kristin Ertenstein 

SMU representanter: 

Solrun Bjerga, vara Tina Endresen 

Anita Voll Espeland, vara Tina Endresen  

 

 

Rektor informerte om: 

• Skolen hadde hatt en fin tur til Pilå der de hadde danset Bli Med dansen. Noen foreldre har 

filmet dansen og denne vil bli vist for elevene senere. 

• Juleforestillingen er avlyst i år. 

• Gunn Rita Dahle var innom og leverte brosjyrer om kjekke sykkelløyper i nærområdet. 

• Ute er elevene sammen trinnvis, inne er det kun klassevis, med unntak av gymtimene som kjøres 

trinnvis 

• På SFO er elevene sammen trinnvis 

• Trivselsledere fungerer ikke som normalt, pga korona, men noe av opplegget brukes i FYA 

 

 

 



Årshjul: 

 

Det er laget et årshjul for Hjem/Skole samarbeidet på Vikevåg skule. Maren gikk igjennom dette. 

Årshjulet setter opp aktiviteter for skoleåret og hva en forventer av aktiviteter på trinnet. Det lages en 

perm for hver klasse. Permen skal følge klassen fra første til syvende trinn. Klassekontaktene skal skrive 

inn hva som gjøres. 

Kontaktlærer har ansvar for å etablere \dialog mellom foreldrene, bla om mobilbruk etc.  

Annet: 

Bussen fra Østhusvik kjører over Kleivå. Dette er noen foreldre ikke komfortable med. Det er og en 

tendens til at mange elever tar den siste bussen og at denne derfor blir for full. Julianne lager et utkast 

til brev til Kolumbus vdr dette.  

Mulige sosiale aktiviteter ble diskutert, noen skal ha grøt – der foreldre lager grøt og leverer til klassen, 

en annen klasse skal på teater. Det ble oppfordret til at alle lager noe julekos for klassene, men det er 

viktig at alle korona restriksjoner overholdes. 


