
Referat fra FAU tirsdag 23/9-20 
Til stedet: Nina Wareberg, Sven Erik Eiksjø, Grete Mæland, Christine Reitan, 
Agnete Stave, Anne Louise , Randi Sæle og Gjertrud Fagerland. Ikke møtt: Lill Foss 

Valg av leder: Grete Mæland  
Nestleder : Agnete Stave 
Kasserer: Christine Reitan 
Sekretær: Gjertrud Fagerland 

• Rektor informerer om byggearbeidet på skolen. Mye er allerede ferdig, men noe 
av arbeidet er forsinket pga utfordringer med ventilasjonsanlegget. En håper å ha 
mye av det klart til etter høstferien, men litt forsinkelser er forventet.  

• I forbindelse med byggearbeidet, blir det aktuelt med nye navn på 
klasserommene. Dette har skolen engasjert elevene i med å komme med forslag. 

• Covid-19-situasjonen: Skolen følger retningslinjene myndighetene anbefaler; 
Antibac er tilgjengelig, ekstra renhold er satt inn, elevene holder seg innenfor sine 
kohorter, 1 meters avstand i friminutt. 

• Høsten startet med nye timeplaner, der det nå opereres med 60 min skoletimer, i 
stedet for 45 min. Dette gjør at elevene slutter senere enn før. Elevene starter 
dagen med lesekvarter, noe som har vist seg å være veldig positivt. Nytt er også at 
lærerne spiser sammen med elevene, for å skape trygge og gode rammer i 
klassen.  

• Skoleskyss. Dette er en sak som har skapt stort engasjement blant foreldre. 
Fylkeskommunen har fjernet vanlig skolebuss og satt inn Kolumbus rutebuss i 
stedet. Utfordringene her er bl.a. mangel på smittevern ved overfylt buss, lang 
ventetid for elevene før bussen kommer, både morgen og ettermiddag og bussen 
har både elever og ordinære passasjerer med seg. Både skolen og foreldre er i 
dialog med både kommune, skolesjef og Kolumbus med håp om å finne en god 
løsning her. 



• Skolen er med i et opplegg som kalles Oppfølgingsordningen. Dette er et 3-årig 
prosjekt med fylkesmannen og Høyskolen Vestlandet. Resultatet for 
undersøkelsen tas basert på nasjonale prøver, elevundersøkelser og 
grunnskolepoeng. Vanligvis pleier 9. klasse sine resultater å representere skolen, 
men dette året ble det 8. klasse. Skolen kom derfor dårlig ut i testen, av 
forskjellige årsaker. Mer info på skoleporten.no 

• FAU fikk utdelt skolens reglement til gjennomlesning 

• Det ble enighet om å opprette eget organisasjonsnummer på FAU. Grete er satt 
på saken. Dette nummeret kan bl.a. brukes til å søke om støtte til klassetur. 

• Klasseturer. Dette ble en stor sak med mange sterke meninger. Erfaring viser at 
det kan bli mange utfordringer og konflikter ved disse turene, spesielt med tanke 
på økonomi. Hvem har betalt mest? Hvem skal få mest? Hvem har bidratt mest? 
Dette er vanskelige ting, og FAU ønsker å legge gode retningslinjer for disse 
turene. Målet er at alle skal få mulighet til å bli med på tur, på tross av økonomisk 
situasjon. Da må en kanskje tenke litt på hvor kostbar tur en skal legge opp til, 
som alle kan klare å spare opp til. Det ønskes også at politiattest skal legges fram 
fra de som skal reise på tur, noe skolesjefen har informert om er et krav. 
Regnskap skal alle reisegrupper ha, og dette skal legges fram for FAU.  

• Neste FAU møte satt til 10.11.20 

24.09.20  Gjertrud F.

http://skoleporten.no

