
  
 
Referat FAU-møte torsdag 20. januar.  Kl. 1730 – 19:20 
Sted: TEAMS 
Tilstede: Anders, Sandra, Vegard, Eli, Nina, Kristin, Line og Trine 
 
 

 
1. Rektor informerer om korona situasjonen på skolen, og hvordan de legger til rette for at 

elever i karantene kan jobbe med skoleoppgaver. Det forventes at elevene logger seg inn på 
morgenen, og de finner opplegg på Showbie. Skolen har også ekstra fokus på å ivareta de 
sårbare elevene. 

2. Hærverk. De har vært mer småhærverk på skolen dette skoleåret. Mange nødskilt rundt om 
på skolen er stjålet, dette medfører at skolen nå må bestille 20 nye skilt. Både skiltene og 
montering av disse er relativt kostbart for skolen, bare skiltene koster ca 20 000 kr. Klassene 
er blitt informert. 
Elevene legger papir i pissoaret før de tisser, slik at det blir tett og skaper oversvømmelse. 
 
Konfrontasjonene mellom elevene som var i høst, særlig på 8.trinn, har blitt jobbet godt med 
fra lærernes side. Det sosiale har blitt bedre, og ting har roet seg på trinnet. 
 

3. Info fra rektor ang elevundersøkelse. Åretta har, som mange andre skoler, hatt en nedgang i 
resultatene på flere punkter dette året. Det positive er at mange føler de har god støtte 
hjemmefra. 
Resultatet skal diskuteres i personalet, og de skal rette fokuset mot elevaktiviteter i klassa 
som bygger faglig og sosial læring. Aktivitetene skal favne alle. Alle elevene skal kunne jobbe 
med alle. 
 
Hva kan vi i FAU gjøre for å forhindre mobbing? Sandra tar med seg spørsmålet til KFU, for å 
få tips fra andre skoler, og kanskje vi kan gjøre noe i fellesskap. 
 
Vi ønsker at elevrådet også kommer med tips. 
 
Line sender en oppfordring til alle klassekontaktene om å få i gang noe sosialt på trinnet, om 
det ikke allerede har vært gjennomført noe. Noen klasser har hatt positive erfaringer med 
kveldsmat for elever og foreldre. 
 
 

4. Hva gjør vi videre ift Ung Data-undersøkelsen? 
Trine inviterer Stine Tøndevold til å snakke om undersøkelsen på alle vårens foreldremøter. 

 
 

5. Dugnad. Skal vi i FAU kjøre i gang noe, eller tas det klassevis? Nei. 
Er det noe elevene ønsker seg av f.eks. uteaktiviteter? Vi vil da undersøke muligheten til å 
kunne søke om støtte fra div stiftelser etc.  
Kunne vi ha samarbeidet med utbyggerne av boligene på Søre Ål? 
 
På spørsmål om Åretta blir berørt av kommunene kutt, kan Trine bekrefte at Åretta ikke må 
kutte, og at de klarer å oppfylle lærernormen med de midlene de får tildelt. 
 

6. Opplysninger ift Brønnøysundregisteret. Vegard er på saken. 
 


