
 

 

 

 

 

 

Til stede: 

1.kl Hanne Dirdal, Trygve Veggeland 

2.kl Inger Lise Rettedal, Ingrid Haugen, Inger Liselotte Tjemsland, Sigrid Vårdal- Fiskaaen 

3.kl May Linn H. Garborg, Aleksander Jacobsen, Rita Hjelm Oldereide 

4.kl Ingvild Skare, Trygve Veggeland 

5.kl Tina Lie Rosenkilde, Byron Lyndon Stokes, Birte Meling Sunde, Åge Olsen Hodnefjell 

6.kl Tormod Østhus, Siw M, Hodnefjell, Hilde Skimmeland, Gjermund Øren 

7.kl Hege Nærheim, Arild Vareberg, Dag Andre Hoem, Lene Finnesand Osland 

 

 

Referat fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

05.05.2021 kl.18.00 på meet. 
 

Velkommen til Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU! 

 

05/21    Godkjenning av innkalling og referat v/ Andreas Hodnefjell 

Ingen bemerkninger 

 

 

06/21   Møteplan 

Aktivitets- og møtekalender for FAU/SU/SMU for skoleåret 2021-2022 

Alle datoer og tidspunkt er satt opp med utgangspunkt i at møter kan gjennomføres som vanlig. 

Møteplanen revideres etter hvert dersom det blir behov for det. 

 

 

07/21 Ordensregler 

Etter innspill har rektor foreslått å endre ordlyden i ordensreglene vedørende mobilbruk til: 

«Det er ikke lov å bruke mobiltelefon i skoletiden uten tillatelse, og på en måte som skader andre. 

Smartklokker skal være i skolemodus». 

Dette er ikke et problem i dag, de fleste respekterer disse reglene. 

Flere smartklokker har i dag lyd og bildefunksjoner, det stilles derfor spørsmål til om det er trygt for 

elevene at smartklokker er tillat i garderoben i forbindelse med gym/svømming.  
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Etter flere innspill er det enighet i FAU å fremme forslag om at det ikke er lov til å ta med noen 

digitale kommunikasjonsverktøy inn i garderoben i forbindelse med gym/svømming». Praktisk 

gjennomføring rundt dette er opp til den enkelte klasse/kontaktlærer å løse. Forslaget tas opp i SU 

19.mai 

Merknad: det påpekes at det er ønskelig at lærerne informerer elevene om reglene om digitale 

kommunikasjonsverktøy i garderobene og fokuserer på nettvett og regler rundt bildedeling i 

undervisningen. Det er viktig at elevene opplever at det er trygt i garderoben. 

 

IKT reglementet (begrensninger på Chromebook og mobilbruk).  

KFU sjekker regler med håndtering av mobilbruk i skolen. Leder i FAU- Andreas Hodnefjell venter 

enda avklaring fra KFU. Avventer denne saken til neste møte. 

 

Informasjonsskriv til elevene på 2.trinn 

Det er ønskelig med et standardisert informasjonsskriv som kan gis til foresatte i 2.klasse slik at de 

kan forberede elevene på at de begynner å dusje etter gym i 3.klasse. Rektor er enig i dette og skal få 

på plass et informasjonsskriv som kan deles ut. 

 

08/21 Informasjon om korona. 

- Det blir ikke aktuelt med felles grillkveld for hele skolen. 

- Mulighet for grillkveld klassevis? Hva er kommunen sin anbefaling? Rektor venter på 

avklaring fra skolekontoret. Svaret blir distribuert så snart beskjed kommer. 

- Skolen har vært på rødt nivå siden 15.april. Ifølge den nye smittevernveilederen betydde rødt 

nivå mindre kohort størrelser i forhold til sist skolen var på rødt nivå. Flere trinn ble derfor 

delt i mindre kohorter. Det har vært en utfordring for elever og lærere med rødt nivå i denne 

runden og skolen er glad for at vi går over på gult f.o.m mandag 10.mai. 

- Gult nivå betyr at det skoleskyssen går tilbake til vanlig antall busser. Svømmeundervisningen 

starter opp igjen og dusjing i forbindelse med gym.  

- Massevaksinering i Mastrahallen- det er ikke kommet noen dato for massevaksinering. Når 

den tid kommer kan ikke elevene benytte hallen i undervisningen. 

- Informasjon fra 17.mai komiteen om gjennomføring av årets 17.mai er sendt som ranselpost 

onsdag 5.mai. Barnetog og samling i Mastrahallen utgår. 

 

 

09/21 Kort informasjon om prosjekt skolegård 

- Anbudsprosessen går ut i løpet av mai. Gjennomføringsfase er ca 4 mnd. Rektor ønsker 

oppstart fortrinnsvis før ferien.  

 

 

Mosterøy 05.05.2021 

 

 

Tina Lie Rosenkilde      Kristin Surnevik 

Sekretær FAU       Rektor Mosterøy skole 


