
Referat fra FAU-møte 24.09.20 
 
 
Tilstede:  
 
1 klasse Gina Sagstuen  
2 klasse Ingeborg Nordbø og Yvonne Landås 
3 klasse Eirin Thomassen og Runhild Skarpengland 
4 klasse Renate Bekke og Lene Steen 
5 klasse Ronny Risnes og Trine Vatne 
6 klasse ingen møtt 
7 klasse Eileen Bærheim og Gro Anette Katerås 
8 klasse ingen møtt  
9 klasse Rune Amundsen og Christian Olsen 
10 klasse Ingvild Eikeland 
 
Ole Kr. Hægeland var invitert inn på første møte.  
 
Ole informerer om FAU. Vara rykker opp til leder for å sikre kontinuitet.  
 
Ole informerer om beredskap om skolen blir stengt eller klasser må i karantene. Det er 
kommuneoverlegen som avgjør om klasser eller hele skolen eventuelt skal i karantene. 
Skolen er godt forberedt, skolen har klart å skaffe digitale løsninger til alle elevene. 
Det er også mulighet for papirløsning for elever som ikke har Internett eller ønsker denne løsningen 
 
Skolene bruker teams i arbeid med elevene. Elevene er kjent med verktøyet.  
Det ble gitt noe informasjon om teams til FAU. 
 
Foreldrene ønsker en bedre rutine på hverdagen om det blir hjemmeundervisning. Ole bekrefter at 
det blir bedre rutine og bedre planlagt. Ole informerer også om at det er viktig at lærere må ta 
hensyn til enkelt elever som har litt andre behov. 
 
Ole opplyser om hjertesone på skolen. Det er bilfrie soner i og i nærheten av skolen. Levering og 
henting kommer til å skje på parkeringsplassen ved kirken. Dette kommer i løpet av høsten.  
 
Skolen har byttet fra transponder til visma.  
Ole informerer litt om visma. Ta kontakt med skolen hvis dere opplever av Visma er vanskelig å 
forstå. 
 
Går gjennom foreldreundersøkelsen. 
Blir litt snakk rundt denne, og enkeltsaker ble tatt opp. Enkeltsaker ønskes ikke drøftet i plenum i FAU 
– ta kontakt med skolen eller foreldrekontakten i klassen eller FAU-leder ved behov.  
 
Fau ønsker et felles arrangement med tema sex og nettvett. Ole foreslår at dette kan gjøres på ett 
felles foreldremøte våren 2021. Viktig at foresatte støtter opp om disse foreldremøtene.  
 
Eirin Thomassen er valgt til ny leder for FAU, Christian Olsen er valg som vara. 
 
 
Referent 
Christian Olsen   


