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Møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

22.oktober 2020 

Opplæringslova § 11-4: «På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt 
skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå 
elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med 
personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane». 

 Tilstede: Forfall 

8A Eivind Bergland  

8B Åshild Lothe  

8C Maria Christiane Øvergaard  

8D Charlotte Bersaas  

9A  Alf Kåre Martinsen 

9B  Ragnhild Elin Meling 

9C  Linda Ånderå Bokn 

9D Elin Freim  

9E  Hans Rossander 

10A Mariann Damm  

10B Lise Solnørdal  

10C  Julie Steiro 

10D  Dag-Helge Rønnevik 

 

Referat  

SAK 01/20-21 Konstituering av FAU  
 
Det ble foretatt følgende valg:  
 
Leder: Eivind Bergland  
Nestleder: Charlotte Bersaas  
Kasserer: Charlotte Bersaas 
Referent: Elin Freim 
 
Representanter til SMU/SU:  

Eivind Bergland (SMU/SU) 
Charlotte Bersaas (SMU/SU) 
Åshild Lothe (SMU) 

 
 

SAK 02/20-21 Drøfting av skolens tiltak for smittevern 
 
Skolen sendte ved oppstart ut informasjonsskriv angående smittevernstiltak. 
Området defineres til gult nivå og skolen må forholde seg til gjeldende regler. 
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Samtidig har det vært nødvendig å se om en kunne lempe på noen rutiner og likevel 
være innenfor reglene.  
Etter initiativ fra Elevrådet har en derfor endret rutiner for friminutt. Hele trinnet 
kan nå være sammen på samme område. Klassene er fortsatt egne kohorter og skal 
holde 1 meter avstand til andre kohorter i uteområdet. Elevrådet har også bestemt 
at det skal innføres aktiviteter som rulleres mellom klassene. Klassene veksler 
mellom bruk av Vrimle, gymsal, spillrom og ballbinge. Skolen har også gått til innkjøp 
av blant annet hoppestrikker. 
 
Spørsmål om bruk av munnbind ved trengsel i buss. Rektor sier at det foreløpig ikke 
er aktuelt, men at skolen vil rette seg etter gjeldende regler og følge eventuelle 
endringer i smittevernstiltak.  
 

SAK 03/20-21 Informasjon om ballbingen og kommende idrettshall 
 
Ballbingen har tidligere vært eid av velforeningen, men er nå overført til Karmøy 
kommune. Det åpner for mulighet til å søke om tippemidler. Det ble utført noe 
vedlikeholdsarbeid i fjor, men det gjenstår å bytte kunstgress. Kostnaden for dette 
er beregnet til i underkant av kr.100.000,- Skolen har sagt seg villig til å bidra med 
krr.30.000,- og velforeningen sponer krr.10.000,-  
 
Når det gjelder idrettshallen, så starter trolig gravearbeidene opp før nyttår. Hallen 
skal etter planen stå ferdig våren 2022. 
 

SAK 04/20-21 Møteplan 
 
3.desember, 11.februar, 15.april  
 
 

SAK 05/20-21 Eventuelt 
 

a) Bussruten og kapasitet 
Buss 202 stopper nå opp med Kiwi. Skolen har fått mange klager på dette. 
Skolen har vært i møte med skolesjef og leder for Kolumbus i fylket. Det er 
gjort endringer for å bedre kapasiteten til Kolnes. Alle meldinger om 
forsinkelser og kapasitet meldes videre til Kolumbus. Nasih Hema Ali er 
skyssansvarlig ved skolen. E-post: nahe@karmoy.kommune.no 

 
 
 
 
Vormedal 22.10.20 
 

Ref: Linda Merete Strand 
 


