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Anna Polster for Stig Hausberg (1A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (1B)
Kasia Hool (2B)
Christian Storvik (3A og 7A)
Per-Knut Gjersvik (3B)
Marit Ubbe (4A)
Dag Ove Vareberg for Markus Scholz (4B)
Stine Hauge (5B)
Fredrik Wiencke (6A)
Eilert Sundt (6B)
Christian Storvik (3A og 7A)
Mangler representant (7B)

Agenda
Rektors punkt
Rektors punkt utgikk grunnet streik.

Godkjenning av referat fra 05.05.21
Marta rettes til Marit i punkt om skjermtid.

Sommeravslutning 7. trinn
17. mai-midler er dedikert til skoleball, men FAU godkjenner at det for i år endres til å gjelde
avslutning. Christian beskrev planene for avslutningen.

Temakveld høsten 2021
Mulige tema som ble diskutert var nettvett, kropsspress/seksualisering og barns psyke. Dag
Ove foreslo å kontakte Marco Elsafadi vedrørende foredrag om selvtillit og selvfølselse.
Elisabeth-Marie følger opp denne muligheten med Marco.

En annen mulighet er gaming-foredrag fra Barnevakten.
Eilert ser på muligheter frem mot høsten. Vi håper å ha 3-4 forslag til høsten som vi deretter
kan ta en avstemming på blant foreldrene.

Status Undergrupper
Trivsel
Koret er under kontroll og basketballen ferdig for året. De skal ha møte for å planlegge neste
års aktiviteter

Trafikk
Ingen aktivitet i trafikkgruppen. Har fått innspill om foreldre rundt manglende skilting ved
skolen.

17. Mai
Det ble heist flagg på skolen, og musikkorpset spilte i nabolaget.

Eventuelt
SFO
Elisabeth-Marie har kontaktet Jan-Erik med spørsmål rundt rutiner, men har ikke fått svar
enda. Det er viktig å følge dette opp ved oppstart neste år. Flere opplevde manglende rutiner
dette skoleåret som skapte utrygge omgivelser for noen av barna

Avslutninger
Klassevis avslutninger må organiseres innenfor kohorter. Dersom streiker varer lenge kan vi
prøve å få hentet klasselistene fra Lene på kontoret. Eilert undersøker på generelt grunnlag.
Klassekontaktene er ansvarlig for organisering. Man vil kun ha anledning til å invitere én
foresatt per barn. Det vil ikke være mulig med deling av mat.

