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MØTE FAU 05-05-2020
Sted: Teams møte
Klokke: 20:00 – 22:00
Tilstede:
• Vibeke Birkeland Holthe (4. trinn)
• Marita Strand (4. trinn)
• Kristin Lunde (3. Trinn)
• Tore Austad (2. trinn)
• Linn Eriksen (2. trinn)
• Hanne Næss Kjøsnes (1. trinn)

Referent: Tore Austad

1. ÅRSMØTE 2020
Årsmøtet settes til 16. juni 2020, klokken 19:00-20:00.
Vi satser på å avholde møtet i gymsalen på skolen.
Påmelding i forkant av møtet for å oppfylle smittevernhensyn satt av myndighetene (COVID-19).
Dersom vi overstiger maks antall deltager for å oppfylle gjeldende smittevernregler blir møtet
flyttet til teams (nettmøte).
Forberedelser:
• Innkalling
• Årsberetning
• Regnskap AU 2020 og 2019 - Kasserer i AU må legge frem regnskap
• Valg av revisor – Sjekk med kasserer i AU hva som er gjort tidligere
Hanne: Sjekker med skolen om vi kan bruke gymsalen til årsmøtet
Tore: Lager forslag til Innkalling og årsberetning
Tore: kontakter kasserer i AU

2. TRINNKONTAKTER FOR NESTE SKOLEÅR
Det har ikke blitt avhold foreldremøter for neste års 1. trinn, 2. trinn og 4. trinn på grunn av
smittevernhensyn (COVID-19), derav ingen nye trinnkontakter.
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FAU representanter for 1. og 3. trinn fortsetter i sine verv inntil nye trinnkontakter er valgt med
begrensning ut august 2020.
Neste års 3. trinn har valgt trinnkontakter for skoleåret 2020/2021.

3. ÅRSHJUL
FAU har diskutert og kommet frem til forslag for årshjul.
Forslaget sendes over til Rektor og Avdelingsleder på Grendaskolen for kommentarer og innspill.

4. VEDTEKTER
Vedtektene som FAU jobbet med i skoleåret 2018/2019 er ikke formelt godkjent på årsmøte og
ikke gyldig. De er derfor ikke publisert på skolens hjemmeside.
Tore: sjekker med Rektor og Avdelingsleder på Grendaskolen om de har ytterligere innspill på
teksten slik den foreligger i siste versjon april 2019.
Vedtektene legges så frem på årsmøte for godkjenning,

5. OPPFØLGING PÅGÅENDE SAKER
A. HELSESYKEPLEIERS TILSTEDEVÆRESLE PÅ GRENDASKOLEN
Det har ved flere anledninger fra foreldre vært etterspurt om helsesykepleier kan ha fasttid
på Grendaskolen. Tore var i kontakt med skolen i 2018 som foreldre og fikk begrunnelse fra
leder for Helsesøstertjenesten. FAU var på nytt i kontakt med skolen vinteren 2020 og ny
begrunnelse ble gitt. Begge svar er gjengitt under.
Spørsmål fra FAU 1. mars 2020:
Det kommer stadig opp hvorfor ikke Helsesykepleier har fast tid på Grendaskolen. Jeg vet det har vært
diskutert tidligere men kan du svare igjen på hvorfor man ikke ønsker dette eller hvorfor det ikke lar
seg gjøre?

Svar fra skolen 10. mars 2020:
Helsesykepleier
Viser til svar som ble gitt fra ledende helsesyklepleier 2019. Kan legge til at helsesykepleier
opptrer på flere forskjellige arenaer også på Grendaskolen. Helsedag 3.trinn,
Skolestarterundersøkelse, vaksinering, Kroppen min og jeg 2.trinn, samtaler med elever og samtaler
med foresatte, møter ang elever, samtaler kan også forekomme på Vikhammer skole og på
helsestasjonen, også for våre elever. Sakene hun arbeider med, både på Grendaskolen og Vikhammer,
er ofte både store og tunge. Dette fører til at det blir mindre tid til «åpent kontor». Dette gjelder
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selvfølgelig også for elever på Vikhammer skole. Vi opplever også at hun kommer hit når elever
etterspør, men gjør da selvfølgelig en prioritering, slik at det kan bli noe ventetid.
I rolige tider, har helsesykepleieren kontortid på Grendaskolen tirsdag fra morgenen av.

Svar fra kommunen om helsesøsters tilstedeværelse på Grendaskolen 21. Januar 2019:
Hei
Tirsdag 8.1 var det et samarbeidsmøte mellom skolehelsetjenesten og skolens ledelse ved Vikhammer
barneskole og Grendaskolen. I møtet kommer det fram at det er behov for å besvare noen spørsmål
omkring skolehelsetjenestens tilstedeværelse ved Grendaskolen. Jeg vil forsøke å besvare de
spørsmålene som kom fram under foreldremøtet i høst, og blir ikke det tilstrekkelig kan vi avtale en
samtale sammen. Jeg tar utgangspunkt i mailen fra deg, videresendt til meg.
«På foreldremøte på Grendaskolen for 2.-4. trinn i august spurte jeg om det var noen spesielle
grunner til at Helsesøster ikke har fast kontortid på skolen, f.eks en halv dag i uken eller annenhver
uke.
Mitt poeng var at Helsesøster ikke er tilgjengelig for elevene på Grendaskolen på samme måte som
om hun skulle vært fysisk til stede på skolen på faste tidspunkt. Du sa da at dette skulle dere vurdere.
Så mine spørsmål er som følger:
1:
Har det blitt vurdert fasttid for Helsesøster på Grendaskolen ?
2:
Hva ble i tilfelle utfallet av vurderingene ?
3:
Dersom hun ikke har fått fasttid på Grendaskolen, hva er argumentene for en slik
beslutning ?
Mvh Tore Austad
(Far til to elever på Grendaskolen)»
Skolehelsetjenesten i Malvik
Skolehelsetjenesten er et nasjonalt helsetilbud, som er organisert under Barne - og familietjenesten i
Malvik. Skolen har ingen styringsrett over skolehelsetjenesten, men har et tett samarbeid til tjenesten.
Alle helsetilbud og tilstedeværelse i skolene ligger under min ledelse. I Malvik kommune har vi ikke
tilstrekkelig stillingsstørrelse til å ha god nok tilstedeværelse i alle kommunens skoler. Tilskuddsmidler
fra helsedirektoratet har derimot gitt oss muligheten til økte stillinger. Stillingene er i dag fordelt slik
at de skal ivareta flest mulig best mulig, vurdert på bakgrunn av flere ulike betydningsfulle
forutsetninger. For å oppnå dette har vi et større fokus på tjenestetilbud til grupper og trinn, framfor
å låse ressursen til et stort antall individuelle oppfølginger, selv om dette også utgjør mye av
helsesykepleiers hverdag. Skolen må også ha et egnet kontor til skolehelsetjenesten, dette mangler
det tilgang på ved Grendaskolen dette skoleåret. Skole har gitt tilbakemelding om at et kontor vil bli
fristilt til skolehelsetjenesten skoleåret 2019/2020. Her vil tilstedeværelse og omfan g av tilbudet ved
Grendaskolen avhenge av at Helsedirektoratet tilgodeser oss med friske tilskuddsmidler for 2019, da
så mye som halvparten av vårt utøvende tjenestetilbud er basert på midlertidige midler. Vi jobber
derimot målrettet med å få stillingene tilført som faste stillinger i kommunen.
Skolehelsetjenestens tilbud til elever, foresatte og lærere Grendaskolen i korte trekk
Skolestartundersøkelse til alle skolestartere.
1.klasse. Besøk med helseopplysning.
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2.trinn- Vaksinering av alle elever. SMISO-Undervisning for å forebygge overgrep og krenkelser i
samarbeid med skolen
3.trinn- Helsedag med helseopplysning, vekt og høydemåling.
4.trinn har ikke fast program, men kan tilrettelegges for gruppe eller trinn u ndervisning
Individuell oppfølging 1 til 4. trinn vurderes etter samarbeid med foresatte, skole eller andre
samarbeidspartnere
Deltakelse ved foreldremøter
Oppfølging og henvisning videre av elever med særskilte behov
Journalarbeid. Til og fraflytting.
Samarbeidsmøter med skolen ukentlig og ved behov.
Veiledning og rådføring til lærere
Samarbeid med PPT, fysioterapeut, ergoterapeut, foreldreveiledere, psykolog og barnevernstjeneste.
Helsesykepleier ved Grendaskolen er Camilla Ingdal Hansen.
Ingen av skolene i Malvik har i dag tilbud om åpen dør, men helsesykepleier har fast base ved de
fleste skoler. Nye krav til tjenesten fordrer også nytenking og ny organisering, og jeg ser at
skolehelsetjenestens tilbud vil være i endring i årene framover. Jeg setter pris på at du engasjerer deg
i elevenes skolehverdag og retten til helsetilbud i skolen. Jeg beklager at vi ikke kan gi den fysiske
tilstedeværelsen du ber om, men Grendaskolen har et tilbud om skolehelsetjeneste utover dette. Det
jobbes mot å oppnå tilstrekkelig stillingsstørrelse for alle skoler i Malvik.
Vennlig hilsen
Malvik kommune
Barbro Øritsland Orskaug
Leder for Helsesøstertjenesten

B. BEHOLDNING AU KONTO
Tore har konferert med kasserer i AU og kontobeholdning ved utgangen av siste skoleår var
på 40.742 kroner.

C. LÆRERNORMER OG KRAV
Lærernorm er som følger:
1-4 trinn: 1-15
5-7 trinn: 1-20
Andre ansatte kommer i tillegg og settes inn på trinn etter behov i barnegrupper.
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6. EVENTUELT

A. ARKIV
FAU mener det kan være en fordel om vi kan lagre dokumenter elektronisk på skolens eller
kommunens server.
Tore: Forhører seg med skolen om mulighet for tilgang til elektronisk arkiv.

B. UTEOMRÅDET
FAU ønsker at skolen gir informasjon om videre planer og fremdriftsplan.
Det er ønskelig med direkte informasjon fra skolen til foreldregruppene på trinnene som
helhet.
Vibeke: Etterspør fremdrift og informasjon til foreldregruppe.
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