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Referat FAU 

Dato: Mandag 06.12.2021 
Sted: Digitalt 

Referent: 5B 

________________________________________________________ 

Til stede: 

Janja Andersen                           1A 
Simreen Johal   1B 
Kristin Blekastad  2A 
Katrine Dale-Åkerlund  2B 
Christine Elnes   3B 
Lisbeth Øien-Andersen   5B 
Veronica Olufsen  6A 
Katharina Dahle Håkonsen 6B 
Elisabeth Dahl Hansen  7A 
Ida Lien    7B 
Kjetil Bendiksen   8A 
Bjørn Gaarder Johansen  8B 
Brit Vareberg   8D 
Heidi Slåen   9B 
Emma Lydersen   9C  
Aneta Ghali   10C  
 
Fra skolen: 
InaCamilla Lauvli 
 

Sak xx/21: Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 
 

Sak 21/21 informasjon fra ledelsen ved skolen: 

Ina Camilla Lauvli holdt et innlegg fra skolen om hvilke ulike læringsmidler de bruker. Se vedlagt 
presentasjon.  
 
Det ble stilt spørsmål om tastatur og skolens praksis for dette. Dette skulle Ina sjekke opp og komme 
tilbake med informasjon om.  

 
Etterskrift: 
Skolen har gitt følgende informasjon i etterkant av møtet: 5.-10.trinn har tilgang på fysisk tastatur, 
mens 1.-4.trinn bruker tastaturet på iPaden. Årets 5.trinn har nå fått utdelt tastatur.  



 

Sak 22/21 Aktuelle saker som ønskes tatt opp med skoleledelsen neste møte (eller senere) 

• Skolens praksis for bruk og oppfølging av tester / prøver – og vurderinger og tilbakemeldinger på 
lekser. FAU opplever ulik praksis på ulike trinn.  

o Hvilken strategi har skolen for tilbakemelding på lekser og motivasjon underveis 
o Hvordan tolker skolen prinsippene fra Udir og hvordan jobber skolen med 

underveisvurdering og sluttvurdering på hvert trinn 
o Det oppleves at det er ulik praksis på trinn og klasser, hvorfor er det ikke felles praksis? 

• Samarbeid med skolekorpset 
o Bjørn og Lisbeth tar et møte med korpset. Finner ut hvor problematikken ligger og 

utformer spørsmål til skolen etter dette.  

• Strategisk plan for 2022 
o Det er lagt opp til statusrapport fra skolen om arbeidet med strategisk plan på FAU-

møtet i januar. Aktuelle spørsmål å stille til skolen i den forbindelse: 
▪ Hva vil skolen legge vekt på i neste periode? 
▪ Hvordan bruker skolen elevundersøkelsen?  
▪ Hvordan skal skolen lage en presentasjon/formilde dette på en måte som 

foreldre faktisk forstår.  
o FAU har innspill til forhold som bør synliggjøres i strategisk plan: 

▪ Hvordan skolen utvikler seg til å være en nærmiljøskole, jf. føringer fra UDE. 
▪ Hvordan det jobbes med elever som har behov for ekstra utfordringer.  
▪ Hvordan progresjon er fra mellomtrinn til ungdomstrinn.  

• Skolens arbeid for å rekruttere og beholde lærere og bruk av vikarer 
o Det oppleves en økt bruk av vikarer, er det mulig å knytte til seg vikarer over lengre tid 

ved langtidsfravær? 
o Hvordan påvirker økt bruk av vikarer vurderingen av elevene? 
o Hvordan sikrer skolen kvalitet og kontinuitet i læringsteamet, hva gjør skolen for gjøre 

skolen til en attraktiv arbeidsplass? 

• Avslutningsarrangement for 10. klasse 
o 10. klasse presenterer budsjett og ramme for arrangementet før jul som kan oversendes 

skolen slik at de kan gi en tilbakemelding på hva de kan og vil bidra med.  
 

Sak 23/21: Status økonomi 

• Overføringen til 10. trinn 
o Foreldre har hatt møte med skolen. Skolen ønsker at FAU legger rammer for 

arrangementet.  
o Ekstraoverføring på totalt kr. 15.000 (økt med kr. 7000)  
o Foreldregruppa lager et forslag til budsjett til neste møte, da avgjøres endelig 

overføring fra FAU 

• Overføring til koret 
o Engangsoverføring fra FAU på kr. 10.000 
o FAU må melde seg inn i Frivillighetsregisteret slik at koret kan søke om midler 
o Skolekoret lager budsjett og sender inn før neste møte.  
o FAU kan låne koret penger i en oppstartsfase 

 

Sak 24/21: Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

• SMU skal ha nytt møte med skolen på nyåret, fokus da blir trolig elevundersøkelsen som 

gjennomføres før jul. FAU representanter oppfordres til å involvere andre foresatte for å få 
innspill eller synspunkter til arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen.  

 

Sak 25/21: Valg av grupper og medlemmer til gruppene 

• Valg av medlemmer til følgende grupper: 
o Trafikkgruppe 



▪ Kristin (kontaktperson) 
▪ Hjertesoneprosjektet fikk 50.000 
▪ Skolen har kjøpt inn reflekser for 20.000 
▪ Ta dette inn på neste Driftsstyremøte slik at vi får løftet dette opp til øverste 

styre for skolen siden skolen har lite engasjement for dette 
o Ungdomsgruppe 

▪ Alle som representerer ungdomstrinnet er med i denne gruppa.  
o Korgruppa 

▪ Astrid (hovedkontaktperson) 
▪ Koret ble formelt stiftet. Leder for korgruppa og FAU-leder gis fullmakt til å 

utarbeide de nødvendige vedtekter som kreves for å registrere seg i 
Frivillighetsregisteret. 

o Sosialgruppe 
▪ Elisabeth (hovedkontaktperson) 
▪ Kjetil 

o Natteravngruppe 
▪ Katharina (kontaktperson) 

 

Sak 26/21: Årshjul og sosiale arrangementer 2020/21 

• Alle oppfordres til å komme med forslag til aktiviteter på barne- og ungdomstrinn. Disse 
sendes til Christine Elnæs eller Lisbeth Øien-Andersen. Frist er 3. januar.  

• FAU aktiviteter legges inn i denne oversikten 

• Oversikt gjennomgås på neste møte 
 

Sak 27/21: Vurdere endret tidspunkt for FAU-møtene 
- Vi avventer dette inntil videre.  

 
Sak 28/21 Valg av representanter til driftsstyret (skolens øverste organ) 

- Bjørn Gaarder Johansen (representant)  
- Brit Vareberg (representant) 
- Heidi Slåen (vara) 
- Katharina Dale Håkonsen (vara) 

 

Sak 29/21: Eventuelt 
- Opprette egen e-post på gmail slik at vi får en egen Google Drive der vi kan lagre alle 

dokumenter mm 
- Kjetil oppretter mapper for de ulike gruppene i Google Drive og sender ut link på mail.  

 

Vedlegg: 

Applikasjoner, digitale læreverk og læremidler (presentasjon) 

Oversikt digitale læringsressurser 

Appbibliotek 


