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Jørgen Seljenes (1A)
Marta Gjerdåker (1B og 3A)
Stig Hausberg (2A)
Elisabeth-Marie Berg Pettersen (2B)
Guro Parr Klyve (3B)
Per-Knut Gjersvik (4B)
Markus Scholz (5B)
Stine Hauge (6B)
Anita Steinstad (7A)

Agenda
Rektors punkt
Rektor hadde ikke anledning til å delta grunnet andre forpliktelser. Per-Knut oppdaterte FAU
om at skolen har hatt møte med smittevernkontoret og fått veldige gode tilbakemeldinger på
arbeidet som ble gjort i forbindelse med smitteutbruddet på skolen.
Før utbruddet, og endringen til gult nivå, opplevde skolen at skoleåret startet veldig fint.
Barna satte pris på en mer normal skoledag enn den de opplevde gjennom fjoråret.
Det har blitt startet opp fadderordninger for 1. trinn og 2. trinn med henholdsvis 4. og 5. trinn
som faddere.

Godkjenning av referat fra 02.06.21
Punkt om Gaming-foredrag fra Barnevakten legges til i referatet.

Gult nivå - Test for karantene
FAU-representantene har undersøkt med klassene sine i hvilken grad foreldregruppen har
en preferanse for om skolen bør praktisere test for karantene, eller helst fortsette med gult
nivå.
Det er få foreldre som har uttalt seg, og per nå virker det til å være en liten overvekt som
helst ønsker å fortsette på gult nivå. Responsen er ikke på et slikt nivå at FAU finner det
riktig å foreta seg noe rundt dette. FAU mener riktig tilnærming er å først få bedre kunnskap
om hvordan test for karantene virker i praksis før vi eventuelt tar stilling til dette.

Nye FAU-representanter
FAU utsetter valg av nytt styre til alle foreldremøtene er gjennomført og klassene har fått nye
FAU-representanter.

Temakveld høsten 2021
Elisabeth-Marie og Anita følger opp dette til neste møte. I tillegg til Marco Elsafadi og
Barnevakten ble det foreslått å vurdere Foredrag med Cecilie Leganger om motivasjon. Det
vil bli lagt ut informasjon om forslag på FAU-sidene.

Status undergrupper
Trivsel
Trivselsgruppen har fokusert på å få igang fritidsaktivitetene. I denne omgang beholder vi de
samme aktivitetene som vi hadde i vår. Eventuelle nye aktiviteter blir vurdert for neste vår.
Det ble mange forandringer og tilpasninger i siste liten grunnet koronaregler.
Ranselpost er distribuert fysisk og elektronisk. I tillegg legger vi denne ut på FAUs
Facebooksider og skolen nettsider.
Trivselsgruppen vil foreta en avklaring rundt mulig gjennomføring av Teatergruppen. Dette
kan muligens gjøres dersom barna ikke går tilbake på SFO etter endt aktivitet.

Trafikk
Trafikkgruppen vil prioritere å få gjennomført refleksdag denne høsten.
Trafikksikkerhetsplanen for skolen er klar for en oppdatering. Marta kontakter kommunen for
å involvere dem. Informasjon om kjøremønster i hjertesonen informeres om på nytt.
Gruppen vil følge opp etablering av fotgjengerovergang mot busstoppet som tidligere er
lovet av Bymiljøetaten.
Det foreslås også å plukke ut arbeidspunktet fra det arbeidet som ble gjort for å kartlegge
utfordringer med skoleveiene.

Det foreslås å sette opp speil ved den utgangen fra skoleplassene som ligger ved
sandkassene i syd. Det er her uoversiktlig i dag.

17. mai
Klassekontakter kalles inn til inspirasjonssamling når disse er valgt.

Eventuelt
Møte med SFO
Elisabeth-Marie redegjorde for møtet med Jan-Erik om SFO 11.06. Fokus på møtet var
kommunikasjon og rutiner for beskjeder og tilbakemeldinger. Nye rutiner for organisering av
uteområdet på gult nivå samt personvernregler ble også diskutert.

Nærmiljømidler
FAU har levert søknad om nærmiljømidler for denne høsten. Vi har denne gangen også søkt
om støtte til Sjakken. Denne har tidligere ikke vært støttet hos oss, men på Møhlenpris skole
gjennomføres sjakktrening uten kostnad for barna.

Erfaringsdokumenter
Vi har et stort hull i dokumentasjon etter at vi mistet tilgang til Itslearning. I tillegg har vi ikke
hatt fysisk tilgang til skolen, og eventuelle dokumenter som finnes fysisk. Per-Knut sjekker
med tidligere FAU-leder Kari hvilke fysiske dokumenter vi kan forvente å finne på skolen.
For Temakveld skal det finnes dokumenter. I tillegg bør vi kjøre evaluering i etterkant av
denne.
Per-Knut kontakter rektor for å se hvilke 1-2-3-dokumenter det er mulig å oppdrive.

Fadderordning
FAU ønsker å gi ros til skolen for at de har fulgt opp planen med å organisere fadderordning
også for 2. trinn i år ettersom de ikke fikk faddere i fjor.

