
Referat FAU-møte 24. april 2020 kl. 1730-1900 
 
 
Tilstede 
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no 
2. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com 
3. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com 
4. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com 
5. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net 
7. trinn - Odin Nøsen - odin@gnuskole.no 
9. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com 
 
Forfall 
1. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com 
6. trinn - Karin Repstad - Spanne karinspa@online.no 
8. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net 
 
Møteleder: Birgit Lie Haugen 
Referent: Odin Nøsen 
 
Sak 20/6 - Innkalling og referat (fast post) 

● Det er ikke noen innkalling til dette møtet, men hovedtema for møtet er skolestart 27. 
april 2020. 

 
Sak 20/7 - Rektor informerer (fast post) 

● Målet skolen har nå er å lage det så trygt som mulig for elever (og foresatte og 
ansatte) med skolestart 27. april. 

● Rektor informerte om de ulike tiltakene som er iverksatt - og som er informert om i 
epost til foresatte på 1.-4. trinn. 

● Utfordrende med rom og håndvask, men jobber videre med dette og skal finne gode 
løsninger. 

● Morgen-SFO går ut, fordi skolen klarte ikke å organisere dette ifm personell. Ingen av 
kommunene i regionen har heller et tilbud om morgen-SFO. 

 
Sak 20/8 - Diverse spørsmål rundt skolestart 27. april 2020 

● Hvem vil fremdeles ha tilbud om utvidet omsorgstilbud? 
○ Det holder at en av foresatte har en samfunnskritisk funksjon for at en kan få 

tilbud om utvidet omsorgstilbud, men rektor understreket at dette er tenkt 
som et tilbud når det ikke er andre løsninger for de foresatte. 

● Oppfordring om å skrive direkte inn på nettsiden til skolen en beskrive om hva som 
regnes som sykdom og derfor ikke skal møte på skolen. Nå lenkes til en side som 
ikke kommer opp. 



● Er det mange foreldre som har meldt at de ikke lar elevene begynne på skolen nå 27. 
april? 

○ Det er gitt beskjed for 4 elever. 
○ Skolen forholder seg til de vanlig reglene rundt registrering av fravær og 

melding om privat hjemmeskole. 
○ Foreldre som holder barn hjemme uten at dette er etter avtale med fastlege 

kan ikke forvente individuell oppfølging fra skolen, jf retningslinjer for privat 
hjemmeundervisning. Foresatte og elever vil ha tilgang til læringsmål eleven 
jobber etter og ukeplanene. 

 
Sak 20/9 - 17. mai på KFskolen 

● Det er ikke gitt noen føringer fra 17.-komiteen om hvordan de enkelte skolene kan 
organisere 17. mai. 

● Et tips kan være at hele skolen kan møtes på Google Meet og gjøre noe felles der. 
● Det er enda noen uker til 17. mai og det kan hende at det blir større muligheter når vi 

nærmer oss denne datoen. 
 
Sak 20/10 - Eventuelt (fast post) 

● Det var ikke meldt noen saker til eventuelt. 
 
 
 
Neste FAU-møte blir en gang ca halvannen uke før 17. mai. 
 
 
 
 
 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/

