Referat FAU møte 13. Oktober 2020
Deltagere: Hege Karlsen, Stine Rybråten (5.kl), Mildrid Fyksen(2.kl), Jan Harald Englund(3.kl), Bjørn
Karsrud (vara 6.kl), Lone R. Norshusstuen (1.kl), Lena Dalen (vara 4.kl) Marthe Evenrud Bjerke(7.kl)

•

Konstituering av FAU

Leder: Lone R. Norshusstuen, Nestleder: Stine Rybråten
Sekretær: Marthe Evenrud Bjerke
Kasserer: Mildrid Fyksen
KFU representant: Stine Rybråten
SU- representanter: Lena Dalen og Lone R. Norshusstuen. Første møte avholdes 27. eller 29.
Oktober. Kl. 14:15.
Trafikksikkerhetsutvalg : Jan Harald Englund
Styremedlemmer: Håkon Rustad og Fatima Ismail

•

Informasjon om FAU

•

FAU sin rolle på skolen er å representere hele klassen, alle foreldrene og alle elevene, som
helhet. Enkeltsaker hører ikke hjemme i dette forumet. Formålet er å diskutere saker som
rører seg i de ulike trinnene, og representantene oppfordres til å be om tilbakemeldinger fra
foresatte i klassene, gjerne via klassens facebook side.

•

Alle i FAU leser igjennom denne linken: https://www.fug.no/grunnskole.463559.nohtml. Gi
eventuelle tilbakemeldinger til Hege.

•

Møteplan: FAU møtene avholdes første tirsdag hver måned kl 18:30. 13. Oktober, 3.
November, 1. Desember, 5. januar, 2. Februar, 9. Mars, 6. April, 4. Mai 1. Juni. Vi ønsker at
rektor fortsetter å delta på første del av møtene.

•

Avklaringer

•

Julegudstjeneste: Kirken har også i år invitert elevene til julegudstjeneste. Skolen og FAU
vurderer det som svært uheldig å samle alle elevene til felles gudstjeneste slik situasjonen er
i høst. Alternativet er å dele opp i grupper, noe som vil være svært ressurskrevende å
planlegge og gjennomføre. Konklusjonen blir at dette året blir det ikke julegudstjeneste.
Lærerne oppfordres til å arrangere noe klassevis på skolen en dag før jul som erstatning.

•

Førjulsfest (arrangeres av 4. Klasse) Felles førjulsfest for hele skolen lar seg ikke gjennomføre
i år. Foreldrekontakter oppfordres til å arrangere juleavslutning klassevis. Vi trenger å
kompensere for tapte inntekter fra førjulsfesten, og dette blir et eget punkt på neste FAU
møte.

•

Klasseturer: 7. klasse mangler 2 turer (Oslotur som skulle vært våren 20), samt
overnattingstur (skulle vært tidlig høst 20). 5. klasse mangler tur til Skogbruksmuseet (skulle
vært vår 20)
Planen nå er at 4. og 5. klasse reiser sammen til Skogbruksmuseet våren 21. Osloturer kan
gjennomføres rett over Påske, og overnattingstur i mai/juni. Plan B for disse turene (hvis
smittesituasjonen stopper de) er å bruke nærområdet/nabobyer.

•

Corona-beredskap

•

Info om skolens beredskapsplaner: Vi er nå på gult nivå. 1.,3.,6. og 7. trinn er 2-delt. 2
kohorter à 25 barn kan samarbeide. Fortrinnsvis ute, og ikke med grupper på tvers av
kohortene i den daglige undervisningen. Ellers er alle kohorter adskilt, ute og inne.
Kohortene kan endres med en helg i mellom. 2.,4. og 5. trinn er en kohort. Disse
inndelingene er primært pga smittesporing. For å hindre smitte er hygiene og avstand de
viktigste faktorene. Uteområdene rullerer, slik at ungene får variasjon.

•

Informasjonsflyt til foreldre: Det sendes ikke ut informasjon når enkeltelever settes i
karantene. Først ved smitte og isolasjon blant elevene, blir det sendt ut informasjon til hele
skolen. Det berørte trinnet får informasjon om at det gjelder deres trinn, men navn nevnes
ikke. Øvrige trinn får generell info om at smitte er bekreftet på skolen, men ikke info om
hvilke trinn det gjelder. Disse retningslinjene er bestemt av myndighetene.

Neste møte blir 3/11 kl 18:30. Agenda kommer senere.
Referent: Marthe Evenrud Bjerke

