
FAU MØTE 19.01.21. 

Sted: Teams 

Kl 18:30-20:30 

TIL STEDE: 

• Camilla Torsæter (rektor) 

• Ellen Holt – 2. trinn 

• Ingvild Berg, vara for FAU leder – 3. trinn 

• Frøy Isaksen – 4. trinn 

• Veronica Røkke, FAU-leder – 5.trinn 

• Eva Nordgård, Kasserer – 6.trinn 

• Stian Aagedal – 7.trinn 

NB! mangler representanter fra 1. trinn og Pluss. Dette må delegeres på neste foreldremøte! 

TILBAKEMELDING FRA TRINNENE HØSTEN 2020 

2. trinn – god dialog med AKS, men vanskeligere å holde styr på f.eks. gjenglemt tøy 

3. trinn – én klasse melder fra om at gym time ofte blir lek ute fordi lærer ikke får vasket utstyr 

4. trinn – ikke noe konkret å melde tilbake 

5. trinn – mye klager på sammenhengende timer. Blir de for lange? usikkerhet rundt gjennomføring 

av vennegrupper.  

6. trinn – blir mindre av det sosiale etter skoletid. Kort lunsj, rekker barna å spise? 

7. trinn – Høsten har gått bra. Bedre tilbakemeldinger fra lærere. 

CAMILLA INFORMERER: 

• Det har vært en krevende høst hvor smittevern er satt høyt på dagsorden. Lærerværelset har 

vært stengt. Det har vært hjemmekontor. Ingen hele klasser har vært i karantene, kun enkelt 

elever i forbindelse med en lærer som var smittet. Ingen nærkontakter ble bekreftet smittet. 

FA TIMER  

FA timene er blitt kortet ned og blir mer en forlengelse av friminutt med fri-lek. Hva skyldes det? 

• En lærer hadde hovedansvar for FA «timene» og for utstyr som skulle brukes i FA tiden. 

Vedkommende sluttet og skolen har ikke fått på plass en erstatning. FA «timene» har 

fortsatt, men uten organisering av lærer. 

VIKAR BRUK 

Høyere forbruk av vikarer for å sikre gjennomføring av skoledagene.  

LÆRINGSBRETT 

• Implementering av læringsbrett på alle trinn. 

FAGFORNYELSE 

• Fagfornyelse - tema og tverrfaglig fokus.  

SKOLEHAGEPROSJEKT 



 

• Det er søkt om midler og fått midler – 4.-6.trinn jobbe med skolehageprosjekt – bærekraftig 

utvikling  

ELEVUNDERSØKELSEN 2020 5.-7. TRINN 

• Scorer generelt dårligere enn 2019  

• Spriker også mellom klasser på samme trinn  

• Skolen tar dette alvorlig – følger opp hver enkelt lærer for et likeverdig tilbud. Finne styrker 

og utfordringer. Vikarbruk kan være en årsak til at tilfeller oppstår og blir utfordrende for et 

godt læringsmiljø.  

ET SOS. PED. TEAM 

Det er opprettet et sos. ped. team som skal støtte og følge opp klasser på alle trinn. Har funger godt 

og vil brukes videre til neste år. De som er med i teamet: 

• Hanne Elisabeth Nyquist - sosiallærer 

• Sindre Tveisme Bårtvedt - spesial pedagog 

• Anniken Hauglund - kontaktlærer 4c 

HANDLINGSPLAN 

Handlingsplan utarbeides - for et trygt og godt skolemiljø – dette er praksisen vi har på Voksen skole.  

Rektor sender ut til handlingsplanen til FAU og FAU leser igjennom denne som vil bli gjennomgått i 

neste møte. 

ØKONOMI  

• Regnskapsåret 2020 – tar ikke med underskudd inn i det nye året, men et lite overskudd. 

• Lavt budsjett for 2021 – innsparinger.  

VEDTEKTER RUNDT LÆRINGSBRETT 

• Rektor sender ut til FAU – drøftes på neste møte. 

SIKKERHET RUNDT SKOLEVEIEN  

• Byggeprosjektet rundt skolen gir farlige situasjoner. 

• Anleggsbiler uten ryggevakt. 

• Privatbiler som ikke følger regelen om å ikke slippe av barna ved inngangen til skolegården – 

forslag: flytte skiltet  

• Parkerte biler langs veien ned mot kirken – forslag: dokumentere med bilder, parkering 

forbudt skilt, kontakte Akersposten  

• Skolen er i dialog med sjef for vann og avløp – må stenge opp mot Arnebråtveien 1.mars, 

hvor skal elevene krysse? Det er avtalt en befaring med vann og avløp, skole(rektor) og 2 rep. 

fra FAU 28.januar. 

• Trafikkvakter: skolepatruljeordningen avsluttes, men skolen har valgt å fortsette fram til 

sommeren. 

 

  



TRAFIKKSIKKERHET 

• 2. trinn er trafikk ansvarlig – Sender forespørsel til klassekontakter på trinnet.  Vi trenger 

trafikkvakter (foreldre) ved hallen tiden framover kl 8:10-8:30 

• Evt vurdere om det også er fornuftig når skolen slutter 13:30-14:00 

• Skolepatruljeordningen – vi vil gjerne at den fortsetter videre etter sommeren dersom det 

kan gjennomføres. 

FORELDREMØTER 

• Skal avholdes innen 15. mars, helst fysisk. evt. på teams hvis dette ikke er mulig  

• Klassekontakter vil bli kontaktet av kontaktlærer i forkant. 

TEMAER SOM GJENNOMGÅS PÅ FORELDREMØTET 

• Hvordan er skoledagen lagt opp – for de klasser som ikke har gjennomgått det  

• Lunsj – rekker barna å spise opp?  

• Trygt læringsmiljø /skolemiljø 

• Klassekontakter sender ut om det er saker foreldrene ønsker å ta opp, gir tilbakemelding til 

lærer  

• AKS vil informere   

• Venne grupper er lov.  

• Valg av nye klassekontakter og FAU representanter for de trinnene som mangler. 

 

 

 

 

 

 

 

 


