
Referat fra FAU – møte 28/05-20 
 
 

 1. Dugnad 
Fau inviterer til dugnad 4. Juni klokka 18. 2 foreldre fra hver klasse maks. Ta med 
arbeidshansker. Vi skal rydde søppel, luke ugress og plante humlevennlige blomster i en 
krukke. 
 

 2 . Tilbakemeldinger til Rektor angående tiden med 
hjemmeskole og delvis åpning. 
 
Tilbakemeldingene er sortert trinnvis og stort sett i stikkordsform 
 
De aller fleste barna har gitt positive tilbakemeldinger om uteskole; Å være i mindre grupper og 
ha felles leker/aktiviterer har gitt bedre samhold. Mange sier at de har satt pris på å være i 
mindre grupper fordi det har ført til mere ro og mer voksenkontakt. 
 
Noe som går igjen i tilbakemeldingene fra de foresatte, er at de har opplevd lærerne som 
imøtekommende og fleksible.  
Det er stor forståelse for at situasjonen var akutt og vanskelig. 
 
Mange av oppgavene forutsatte at elevene har tilgang på en datamaskin, selv om flere hjem 
ikke har dette eller deler en maskin med flere familiemedlemmer. 
 
1. Klasse:  

- Har gått bra. 
- Dagsplan ga litt kort varsel. Kunne vært ukeplaner.  
- Mange oppgaver forutsatte printer. 

 
2. klasse 

- Bekymring for overgangen tilbake til vanlig skoledag – frykter mindre oppfølging når 
klassene igjen blir store.  

 
3. klasse 

- Positivt med mer uteskole og mindre grupper. Bedre samhold og lek på tvers. Det er 
oppgavene i parken elevene husker. 

- Lite lekser/oppfølging. Fint med egen hjemmeside. Bekymret for forsterking av 
forskjeller. 

- Mange oppgaver forutsatte printer. 
- Egen hjemmeside har blitt godt mottatt. 



- Det var for mange nettbaserte ressurser. Alle med ulike linker, ulike brukernavn og ulike 
passord 

 
4. Klasse  

- For løst opplegg til tross for at elevene etterhvert møttes på teams. Ønsker strammere 
regi. 

- Ukeplan ikke god nok. Barna ble for raskt ferdig med arbeidet. Begrenset kontakt med 
lærer og ikke god nok oppfølging. Ingen form for nettundervisning. Kun «lekser». 

- Slapp fort opp for arbeid.  
- Savnet undervisning som streames, korpset gjennomførte dette så hvorfor ikke 

klassene? 
- Barna trives med små grupper. 

 
5. Trinn 

- Fin undervisning. Regulær undervisning på teams etter påske. Bra! Kunne vært mer 
rutine. 

- Lærerne mangler kompetanse på nettbasert undervisning.  
- Det ble tatt ressurser fra trinnet, noe som førte til frustrasjon hos både foresatte og 

lærerne (som gjorde en flott jobb i en vanskelig situasjon). 
 
6. Klasse  

- Har fungert bra. Mange innloggingssystemer gir mye styr. Savner å ha en fysisk bok å 
arbeide med.  

- Foreldre kunne tenkt seg mer informasjon om hva elevene skulle jobbe med. 
 
7. Trinn  

- Teamsmøte med læreren hver morgen. Mye å gjøre for elevene gir lange dager. 
- Det kunne være vanskelig å motivere barna så lenge. 
- Positivt at barna har fått mye digital kompetanse i løpet av denne tiden. 

 
 
FAU ønsker at skolen skal 

- Å legge en strategi for digital undervisning på alle trinn, for å sikre et spesifisert og jevnt 
nivå, i fall skolen må stenge på nytt 

- At skolen evaluerer hvilke grep som fungerte bra, slik at tiltakene raskt kan settes inn om 
en lignende situasjon oppstår til høsten, eller senere.  

- At skolen sikrer at lærere på samtlige trinn gis mulighet til å opparbeide nødvendig 
kompetanse på digitale læringsarenaer. 

 

3. Vi har fått penger fra Sparebankstiftelsen 



Siri Anne har søkt Sparebankstiftelsen om midler for  opprustning av skolegården. 
Sparebankstiftelsen fant søknaden så god at de bevilget 180 000,- til beplantning, nedgravd 
trampoline, spinnerbowl og bakkemaling!  
Det ble anført i søknaden at FAU har et ønske om at skolegården skal brukes mer av 
nærmiljøet for å skape trygge og gode rammer for unge på skolen. 
Tidsperspektiv for utbedringene er høsten 2020. 
 
Vi trenger medlemmer til en arbeidsgruppe som kan jobbe med realiseringen. Interesserte bes 
melde sin interesse. 
 
 

4. Driftsmøte - Jannie informerer 
- Rektor informerte om covid 19. 
- Skolen har hatt underskudd, men tettere økonomisk oppfølging skal gjøre at dette 

underskuddet dekkes inn over tre år 
- Det skal kjøpes inn mer IKT-utstyr, men dette har blitt forsinket da IT-ansvarlig har vært i 

foreldrepermisjon. De ansatte skal få økt sin tekniske kompetanse. 
- Elevundersøkelsen er utført, men ikke analysert. Resultatene skal formidles til foreldrene 

før foreldremøtet. 
- Turnover av ansatte ble presentert på driftsmøtet. Det pågår en prosess med 

bedriftshelsetjenesten for ledelse og ansatte ved skolen. 
 
FAU anmoder Driftstyret om at statistikk på antall ansatte som har sluttet i perioden 2018-2020 
oversendes FAU, samt tidspunktet for deres oppsigelse. 
 
 
Dette var siste FAU-møte før sommeren. 
 
 
 


