
 

Referat FAU møte Tirsdag 3. november 2020 

Tilstede Hege Karlsen, Lone R. Norshusstuen, Stine Rybråten, Marthe Evenrud Bjerke, Mildrid Fyksen,  

Jan Harald Englund, Håkon Rustad, Fatima Ismail og Anne Lene Gustafsholm 

1. Informasjon fra skoleledelsen.  

Rektor foreslår å informere FAU om noen utvalgte tema på de neste møtene. Forslagene er  

- Nasjonale Prøver. Gjennomføres på 5. trinn, og resultatene offentliggjøres påfølgende vår. Skolens egne 

resultater kommer allerede samme høst, og sier noe om hvordan undervisningen har vært fra 1.-4. trinn.  

- Elevundersøkelsen. Gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn. Sier noe om trivsel blandt elevene og 

klassemiljøet. Hvordan jobber skolen med resultatene.  

2. Hvordan dekke tapt inntekt for juleavslutningen som utgår 

Vi setter igang en VIPPSinnsamling i månedskiftet november/desember. Mildrid står for planlegging. 

Viser det seg et større behov for inntjening etter dette, ser vi på en plan B i januar. 

3. Samarbeidsutvalget, møte 5.11.2020 

Vi ønsker å formidle stor bekymring rundt budsjettet for kommende skoleår til den kommunale 

representanten. Vi er bekymret for at lærertettheten vil gå ned, og føre til et dårligere skoletilbud for 

ungene våre som følge av strammere budsjett.  

4. Eventuelt 

- Lekser: Det er kommet innspill fra 7. klasse foreldre med spørsmål rundt lekse-situasjonen generelt på 

skolen. Det er stor forskjell på hvor mye lekser som gis på de ulike trinnene. Noen 7. Klasse foreldre er 

bekymret for overgangen til ungdomskolen, siden situasjonen der nå er at elevene ikke har noen lekser. 

Hege informerer om at lærerene har stor selvstendighet og at det dermed vil variere fra klasse til klasse. 

Hun tar med seg diskusjonen til lærerstaben.  

- Trafikksikkerhet: Det er meldt inn bekymring rundt vegbyggingen som foregår i Baklivegen. Det er til 

tider et kaotisk trafikkbilde, med mange gående og syklister uten refleks på strekningen, gjerne midt i 

vegen. Mange bilister kjører fort og uforsiktig som følge av ekstra ventetid i lysreguleringen. Vi legger ut 

en oppfordring til bruk av refleks og forsiktig kjøring, på de ulike facebooksidene til klassene. Jan Harald 

utarbeider en tekst.  

- Bursdagsfeiringer: FAU oppfordrer alle som skal feire bursdager til å følge FHI sine retningslinjer. Skolen 

er ikke tilgjengelig for utlån nå.   

Neste møte 1. desember 2020 kl 18:30 



 

 

 

 


