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REFERAT FRA FAU-møte - 22.10.2020 
   

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes 
Vedtak: Vedtatt 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Innstilling: Referatet godkjennes 
Vedtak: Vedtatt 
 
3.  Navnerunde – Grunnet smittevern ble det gjort en muntlig presentasjon av alle 

representanter, og ikke utfylling av oppmøteskjema. 

4.  Rektors punkt  

Skolen kjenner på at fellesskapet pulveriseres pga covid-19, det gjør noe med oss. Prøver å holde 

aktiviteter der en holder sammen, bygge fellesskap. 

• Nye læreplaner i år, stor utfordring, forstå de nye læreplanene, litt kaotisk når vi ikke kan ha 

fysiske møter som vi pleier  

• Periodeplaner, startet med «Du og jeg og vi to» 

• Ny periodeplan nå «Vi i verden»  

• Dybdelæring og tverrfaglighet er det vi jobber mest med – krever mer samhandling mellom 

lærere 

• Og de fem grunnleggende ferdighetene er fokus i hvert fag 

• Flere klasser har uteskole, mye bra læring 

• Sosial kompetanse og psykososial helse, bygge inkluderer klassemiljø der elevene opplever 

tilhørighet, dette settes på prøve pga covid-19  

• Trasop tidligere vært en PALS-skole, det er vi ikke lenger. Nå 7 regler – de 7 udiskutable 

reglene. 

• Jobbes med holdningsskapende arbeid – skal være synliggjort gjennom klassens time – skal 

være på timeplanen hver uke  

• Elevrådet – høre elevenes stemme. De utarbeider nå instruks for hvordan gi meningsfulle 

lekser.  

• I år satset på elevrådet, gitt det til en lærer -  Magnus - som jobber med det hele tiden, delt i  

2-4 trinn, 5-7 trinn, formøter med rektor eller inspektør.  

• Leken skjer i friminuttene, fått to nye bordtennisbord og utendørs sjakkbrett, kan brukes på 

fritiden også.  
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• Skolen skulle i gang med trivselsledere, elever i 5-7 som er instruktører, legger ut baller etc. 

Grunnet korona har dette blitt utsatt. Elevene har etterlyst at det skjer noe i friminuttet. Fått 

til musikk, det er populært.  

• Elevsamtaler – fire formelle ila et år, men det er ikke nok. Vi må ha hyppige samtaler med 

elevene, dette jobber vi med.  

• Kartlegginger, elevundersøkelse 5-7 trinn, og i fjor 1-4 trinn. Elevene får sagt noe om hvordan 

de har de på skolen, hvordan de lærer. De analyserer vi for å gjøre det best mulig for elevene  

• 5. trinn har nasjonale prøver. De går vi også nøye igjennom.  

• Biblioteket er nyoppusset og åpnet, skolens hjerte, mye mer aktivitet der nå.  

• Skolen holder på å pusse opp naturfagsrommet, et rom hvor det kan skje mye og spennende 

læring.  

• Samlingssalen: 711 elever i dag, og verdens minste samlingssal – skal gjøre noe med scenen, 

få gjort den litt større. Undervisningsbygg holder på med å gi oss nytt ventilasjonsanlegg.  

• Elevene ønsker nytt lekestativ, men vi er ikke prioritert. Så elevrådet jobber med alternative 

løsninger nå.  

• Skole - hjem samarbeid: skolen ønsker innspill til neste møte, hva kan vi gjøre bedre? 

• Hvordan styrke samarbeidet mellom skole hjem?  

• Vi har fått tilbakemeldinger og spørsmål fra foreldre: hvordan skal vi feire Halloween, 

nettvett, bursdager, trafikk, vennegrupper. På mange områder kan vi bare komme med 

anbefalinger, men kanskje vi sammen med FAU kan komme med presiseringer, føringer? 

• Hvordan jobbe med klassemiljø nå under covid-19? 10 og 10 møtes sammen, rulere på 

grupper? 

• Rektor ber FAU diskuterer dette 

• Hva vil dere høre fra skolen på FAU møtene? Det sosiale eller det faglige?  

• Elevrådet kan også komme på FAU-møtet om vi ønsker det 

 

5. FAU-styret  

Valg av representanter til FAU styret  

De tre som er i styret nå stiller til gjenvalg, to meldte seg, blir igjen for konstituering:  

Tony (Paul) Fronteri, 2C, ble valgt 

Eddie Ingebrigtsen, 1B, ble valgt 

 

6. Driftsstyret 

Geir Sagvolden ble gjenvalgt 

Ellen Hoogerwerf, 5D, ble valgt  

Tony (Paul) Fronteri, 2C, ble valgt  
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7. Oppnevnelse av 2 representer til Skolemiljøutvalget 

2.kl FAU-medlemmer nominerer to representanter til Skolemiljøutvalget 

Anette Barbo Løvstad, 2B, ble valgt  

Tony (Paul) Fronteri, 2C, ble valgt 

 

8. Årshjul – møteplan  

Utsatt til neste møte. 

 

9. Rapport fra undergrupper  

Utsatt til neste møte. 

 

10. Eventuelt 

Diskusjon blant representanter om felles føringer/ råd fra skolen og FAU 

I forbindelse med koronasituasjonen er det usikkerhet rundt arrangering av for eksempel bursdager, 

og hvordan dette skal håndteres. Representantene diskuterte ulike problemstillinger knyttet til 

smittevern – og løftet behovet for at felles føringer/råd fra skolen og FAU skulle bekjentgjøres.  

Det er ulike behov i de ulike trinnene, og det er ulik praksis rundt arrangementer. Noen klasser har 

for eksempel avlyst alle bursdagsfeiringer dette året, mens andre skalerer disse arrangementene ned 

– og tilpasser smittesituasjonen. 

Det ble i møtet diskutert om hvorvidt FAU skulle gå ut med informasjon om hva som nå er mulig med 

hensyn til smittetiltak og råd fra myndighetene. Dette var det flere som ikke ønsket at FAU skulle 

gjøre, da helsemyndighetene justerer dette regelmessig – og det følgelig er knyttet risiko til en 

ensidig tolkning av disse råd/tiltak/føringer. 

Styret noterte alle innspill som kom under møtet – og arbeider videre med disse spørsmålene, i 

samarbeid med skolens ledelse. 

Det ble besluttet å legge inn linker til helsemyndigheter i referatet: 

www.fhi.no 

www.helsenorge.no 

www.helsedirektoratet.no 

 

 

http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
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Andre saker 

Neste møte er berammet til januar. Styret kaller inn til et møte før den tid for å sikre fremdrift i 

arbeidet. 

Rektor ønsket tilbakemeldinger fra FAU om hva hun skulle orientere om på FAU-møtene, og det kom 

følgende innspill: 

• Informasjon om hvordan sosiallærere og helsesykepleier jobber, inspektørene og – hvem 

jobber her og hva gjør de?  

• Informasjon om planer for hjemmeskole 

• Forslag om å møte elevrådet på et FAU-møte 

Viktig å få foreldrene engasjert i det FAU og skolen gjør. Dele referat fra FAU i klassenes 

Facebookgrupper, på e-post eller via skolemelding. Det er viktig at foreldrene er engasjert i det FAU 

jobber med, sikre innspill og saker før FAU-møter. Styret kommer til å jobbe med rutiner rundt dette. 

Konstituering av styret 

I etterkant av FAU-møtet holdt det nyvalgte styret et konstituerende møte, og følgende ble valgt: 

• Eddie Ingebrigtsen, FAU-leder  

• Cathrine Ude, sekretær og styremedlem 

• Karina Ledermann, styremedlem 

• Tony - Paul Fronteri, styremedlem 

• Margrethe Hasselknippe, styremedlem 

 

 


