
FAU tirsdag 11. november 2020 Alle til stede. 

• Godkjenning av forrige referat; et par endringer. Godkjent referat legges ut på skolens 
hjemmeside.   

Informasjon fra rektor: 
• Nybygg/oppussing snart ferdigstilt. Det som g jenstår er bl.a. en rampe ned til 

biblioteket. Pengene er brukt opp, så de resterende detaljer som maling og div. g jøres på dugnad 
og av vaktmester. 

• Kantinen er flyttet fra hovedinngangen og inn i gymsalen, og den åpner allerede i neste uke. Det 
vil være en miljøarbeider til stede når den er åpen, pluss elever fra Arbeidslivsfag. For å unngå 
bruk av kontanter, pga corona, vurderes det å lage opp små laminerte kort som har en verdi på 
f.eks 100/200 kr hver som det klippes i ved hvert kjøp. Patenten er ikke helt utviklet ennå.                                                                                              
For å unngå at klassene/kohortene blandes i friminuttene, vil hvert klassetrinn få hver sin tildelte 
tid i kantinen. En prøver å løse dette på en mest mulig rettferdig måte. 

   Salget vil bestå av porsjons-pakket mat som er coronavennlig. 

• Skolen er med i et leseprosjekt, og får i den anledning en gave på 75000 kr. Det vil bli brukt 
noe av pengene til en benk og nye gardiner inne på biblioteket, men ellers så går alt til nye bøker 
som elevene selv ønsker å ha her. Biblioteket er nå åpent hver dag fra kl 08-08:40, slik at de 
som kommer tidlig med buss, kan være her fra morgenen av. 

• Krisehåndtering av tragisk dødsfall. 
Skolen var raskt ute for å informere oss foreldre om hendelsen, slik at elevene var klar over  
situasjonen før de kom på skolen mandag morgen. Her sørget de for to lærere til stede i  
klasserommene, og det ble lagt til rette for samtaler.  
Skolen fikk hjelp fra flere helsesykepleiere samt ansatte ved Falnes menighet, som var tilg jengelige 
for elevene hele den første uka. Det ble også organisert et stillerom. Tiltakene ble tatt i bruk av 
elevene.  
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• Smittesoner 
Elevene har problemer med å holde en meters avstand, og må derfor fordeles trinnvis i friminuttene. 
Noen reagerer på at andre ikke klarer å holde avstand, og føler seg utrygge. Derfor er det satt opp 
en god oversikt på denne fordelingen.  

Andre saker: 
• Nye vedtekter for FAU ble lagt fram ig jen og diskutert, og det ble enighet om å godkjenne 

disse. Dette g jelder bl.a. organisering og planlegging av klasseturene. Se eget skriv. 

• Nyttårsball? Mest sannsynlig så blir dette avlyst pga corona. Vi satser heller på et påske/
vårball 

• Skolens nettsider er ikke optimale. Her mangler en del oppdatert informasjon. Rektor er på 
saken. 

• Samtale angående håndtering av kriser og alvorlige hendelser. Det ble enighet om at skolen 
har gitt god informasjon til oss foreldre, og ivaretatt elevene bra.  

• Buss. Det ble stilt spørsmål om hvorfor 8. klasse må ta den siste bussen hjem og hvorfor det 
fremdeles er andre passasjerer på bussen.  

Svar: 8. klasse får ta siste buss om morgenen, derfor siste buss om ettermiddagen. Det vil bli en 
rullering på dette. Kolumbus sier at vi er i gul sone, og alle må derfor få bli med på bussen.  

• Stjeling/punktering av sykler. Dette er et vanlig problem som skolen har tatt tak i. De 
oppfordrer alle elever til å låse sykkelen sin. De har også en dialog med kommunen om å få et 
sykkelstativ, lignende det ved idrettshallen, som kan settes opp nærmere skolen slik at det blir 
mer synlig. 

Neste møte tirsdag 9. februar kl 18:00 

Referent Gjertrud F.
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