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Stig Hausberg (1A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (1B)
Marta Gjerdåker (2A)
Per-Knut Gjersvik (3B)
Marit Ubbe (4A)
Markus Scholz (4B)
Hilde Hermansen for Stine Hauge (5B)
Mangler representant (7B)
Aud Haaland (Rektor)

Agenda
Rektors punkt
4. trinn tar ansvar for flaggheising på 17. mai.
Førskoledager gjennomføres etter samme mal som i fjor. Administrasjonen vil forsøke å
gruppere barna som kommer til skolen. Det er behov for et skriv som kan distribueres på
vegne av FAU.
Det ble reist spørsmål om når tid barn som ikke går på SFO har anledning til å gå inn på
skoleplassen om morgenen. Rektor undersøker dette.
Vedrørende skolebruksplanen har Aud vært i kontakt med Ny-Krohnborg. De var tydelige på
at de uansett ikke hadde kapasitet til å ta imot klasser fra Minde.
Avslutningen for 7. trinn er satt til mandag 14. juni. Det vil kun være mulig for én foresatt per
barn til å delta. Rektor undersøker om avslutningen ble filmet eller streamet i fjor.

Godkjenning av referat fra 06.04.21
Referatet godkjennes med korreksjon på forvirring rundt fotballbanen ved Kristianborg.

Sommeravslutning 7. trinn
Møtet mangler offisielle representanter for 7. trinn, men Hilde fungerer som klassekontakt og
tar dette videre. Hun trenger innspill på hva som har vært vanlig. Per-Knut skaffer
informasjon fra år før Covid-19. Per-Knut verifiserer også summen det er mulig å få fra FAU.

Førskoledagene
Per-Knut legger forslag til tekst på google drive. Se ellers rektors punkt

Temakveld høsten 2021
Alle FAU-representantene tenker over mulige forslag til Temakveld som det kan jobbes
videre med. Forslagene diskuteres på junimøtet.

Status Undergrupper
Trivsel
Trivselsgruppen planlegger for neste år. Mulige nye aktiviteter kan være turn, speider og
musikkskole.
Politiattester for alle som holder aktiviteter på skolen er oppdatert.

Trafikk
Fredrik var ikke tilstede, men Per-Knut tok en kort oppsummering av aktuelle aktiviteter
Trafikkgruppen kan iverksette “gå til skolen”-kampanje.
Manglende overholdelse av 30-sonen kan følges opp.
Se på muligheten for å starte trafikkpatrulje.

17. Mai
Det kan ikke gjennomføres noe arrangement i forbindelse med 17. mai. Flaggheising blir
ivaretatt, og 17. mai-kommiteen vil legge ut melding på Facebook.

Eventuelt
Skjermtid under lunsj
Marit har fått svar på en henvendelse hun sendte rektor vedrørende bruk av skjerm under
spisepausen. Rektor understreket at spisepausen er en del av skoletimen. Friminutt kommer
i tillegg. All skjermbruk skal være faglig forankret.

Det oppleves også utstrakt skjermbruk på SFO. FAU vil jobbe videre med forslag til
alternativer som høytlesing eller lydbøker der skjermbruken ikke er relatert til fag.
Det ble reist spørsmål som skjermtid benyttes for å roe ned viltre elever.

Varaer
Ved dette møtet var det svært få representanter tilstede. Det er viktig at man varsler vara
dersom man selv ikke kan stille. Dersom vara heller ikke kan stille kan man kontakte en
annen representant for klassen.

SFO
Flere foreldre opplever at kommunikasjonen med SFO ikke er ideell. Avtaler og beskjeder
blir ikke videreformidles. Det har også være flere tilfeller av barn som forsvinner fra skolens
område uten at SFO registrerer dette.
Elisabeth starter å skrive på et felles dokument på vegne av FAU.

Representasjon
Vi hadde nylig en sak hvor en forelder representerte FAU ved Minde skole i media uten å
klarere dette med FAU i forkant. FAU åpner absolutt for at personer utenfor FAU kan
representere utvalget der dette er hensiktsmessig, men da kun etter at FAU først har
godkjent dette.

