FAU-møte 16.02.22
Til stede:



1. trinn: Nils Reidar Hovden (1a) Jostein Jansen (1b)



2. trinn: Torben Vik (2a), Susanne Ø. Hansen (2b)



3. trinn: Nils Reidar Hovden (3a)



4. trinn: Susanne Ø. Hansen (4a), Josefine Halvorsen (4b)



5. trinn: Linda Oppigard (5a)



6. trinn: Monica Skjæveland (6a) Inger Karin Damm (6b)



7. trinn: var ikke representert.

Leder: Torben Vik (siste året).

Nestleder: Josefine Halvorsen.

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden.

Referent: Susanne Ø. Hansen (siste året).

1. Informasjon fra rektor: Velkomstklassen vurderes å bli flyttet til nye Stangaland
Skole da det vil bli bedre plass til elevene der.

2. Dugnad våren 2021: Leder og nestleder skal på SU-møte, og vil ta saken videre med
rektor da for å høre hva de ønsker at man skal gjøre.
3. Hegglund- innlegg og skjermtid i vår


Tid: 31. Mars. Kl. 18:30.



Sted: Gymsalen på skolen.



Plass til 100 – 150 personer

Påmelding annonseres på Visma og Foreldregruppen for Kopervik Skole på Facebook. Vi
lager et skriv med informasjon og påmelding som lærere skriver på ukeplanen. FAU ordner et
skriv som hver klassekontakt har ansvar for å sende til kontaktlærer i sin klasse.

1. Innkomne saker

Elever som er frustrerte over TL (Trivselsleder)
1) Elever som er frustrerte over dette med TL. Det er flere som har vært det flere ganger,
mens mange av de andre elevene har lyst. Når de som allerede har vært det er med i
trekningen hver gang, så blir det vanskelig at flere får lov. Klassekontakten i den aktuelle
klassen det gjelder tar kontakt med kontaktlærer. FAU oppfordrer at det bør gjelde et
rettferdighetsprinsipp når det gjelder hvem som blir plukket ut slik at alle som ønsker får
muligheten til å delta.

Flere av elevene som ønsker lengre storefriminutt.
Flere av elevene ønsker lengre storefriminutt. De rekker knapt å leke når de først skal spise, så
kle seg i uteklær, for så gå ut å leke. For mange er friminuttet det kjekkeste i løpet av en dag,
og når det kortes ned, får de ikke være unger og ha fokus på den gode leken. På
Montessoriskolen har de 1 time storefri, og fungerer visst utmerket.

Det blir muligens litt feil å sammenligne Kopervik Skole med Montesorriskolen da dette
opplæringstilbudet er helt annerledes oppbygd enn et ordinært skoletilbud. Vi tar dette uansett
dette videre med Rektor. Vi ønsker å vite om det er tenkt å gi ut et evalueringsskjema slik at
elever og lærere kan gi en tilbakemelding på hvordan det har gått med 60 minutters økter og
mer oppdeling og flere friminutter.

Trafikksituasjonen om morgenen
Flere foreldre er fortsatt frustrerte over trafikk-situasjonen på morgenen. Flere ønsker å få opp
et skilt hvor det står «alt stans forbudt» eller lignende ved siden av skolens parkeringsplass,
siden mange både parkerer og slipper av barna sine der. Siden dette er en kommunal vei som

leder til boliger er ikke dette mulig å få et lovlig «vanlig» trafikkskilt langs skolen. Vi tar
saken videre med rektor og hører om det går an å få opp et informasjonsskilt som sier noe om
at folk ikke bør stanse eller parkere på den aktuelle plassen.

7. Neste møte: 6. April 2022 klokken 19:00

