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MØTE FAU 18.11.2020
Sted:

Digitalt møte - teams

Tilstede:
• Torunn Langlo (1. trinn)
• Fredrik Hoholm (1. trinn)
• Hanne Næss Kjøsnes (2. trinn)
• Birgitte Møller (2. trinn)
• Tore Austad (3. trinn)
• Randi Halsan (3. trinn)
• Sara Leirfall (4. trinn)

Ikke tilstede: Grethe Solberg Jonsdal (4. trinn)

Referent: Birgitte Møller

1. SAK 1 INFORMASJON FRA SKOLEN – HVORDAN ØNSKER VI Å FÅ INFORMASJON, OG
HVA ØNSKER VI INFORMASJON OM.
Skolen har mottatt en klage på for mye informasjon, og ønsker tilbakemelding fra FAU på hvordan
det oppleves. FAU har ikke mottatt noen innspill fra foreldre som går på for mye informasjon fra
skolen. Saken ble diskutert og førte til følgende forslag til forbedring. FAU ønsker at det i emnefeltet
på mail fra Zokrates fremgår hvilket trinn informasjonen angår og hvilken informasjon mailen
inneholder. Det er også et ønske at det i mailen fremgår hvem det er fra, altså hvilken lærer som har
skrevet den. Leksene bør også distribueres senest søndag kveld.

2. SAK 2 HVORDAN PÅVIRKER CORONATILTAK SOSIAL SAMSPILL, BURSDAGER OG
LIGNENDE.
Det kom et innspill fra foreldre ved skolen som gikk på at de ønsket at FAU skulle diskutere hvordan
coronatiltakene påvirker det sosiale samspillet, bursdag og lignende. FAU har valgt å ikke diskutere
dette, men oppfordrer alle til å forholde seg til FHI sine retningslinjer og skolens anvisninger.

3. SAK 3 ÅRSHJUL - GÅ IGJENNOM ÅRSHJULET VI HAR OG VIDERE PLAN
FAU ved vikhammeråsen grendaskolen har påbegynt et arbeid med å utarbeide et årshjul for FAUs
arbeid. Leder i FAU distribuerer dette hjulet til alle som sitter i FAU. Det gis tilbakemeldinger til
leder, og saken diskuteres på neste møte.
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4. SAK 4 ELEKTRONISK ARKIV, TILBAKEMELDINGER PÅ LØSNING MED MICROSOFT
SHAREPOINT.
Løsningen med elektronisk arkiv må det jobbes videre med. Alle medlemmene i FAU skal før
jul forsøke å få det til å fungere. Tilbakemeldinger gis til leder i FAU og han tar det videre
med kommunens it-avd. hvis det er ting som ikke kan løses på egen hånd.
5. SAK 5 OPPFØLGING OG STATUS PÅ SAKER FRA SIST MØTE
Etter forrige møte ble det sendt brev til ordføreren hvor man uttrykte bekymring og et
ønske om reversering av beslutning om å redusere helsesykepleiers stilling ved Vikhammer
skole. Vi venter fortsatt på svar, noe ordføreren har uttrykt at han vil sende.
Leder i FAU ved vikhammeråsen grendaskole tar opp i månedling møte med FAU ved
vikhammer skole og skoleledelssen hvor stor stillingsprosent helsesykepleier er tilstede ved
Vikhammer skole, inkludert grendaskolen nå. Dette brevet er lagt ved dette referatet.
På forrige FAU møte ble det tatt opp muligheten for at foreldre kunne få gå inn i garderoben
på SFO/skole. Det har løst seg og foreldre kan nå gå inn i garderoben, men må huske å
registrere seg, og ikke være mer enn 1 foreldre i garderoben om gangen. Dette av
smittevernhensyn.
Første trinn hadde på forrige FAU møte et ønske om endring av kohorter. De ønsket at
første og andre trinn kunne være i samme kohort, da det er stort alderssprang mellom
første og fjerde som da var i samme kohort. Et søknad er det innvilget at hele
Vikhammeråsen grendaskole nå er definert som en kohort, alle fire trinnene.

6. EVENTUELT -INNSPILL FRA FORELDRENE
Eneste innspill fra foreldregruppen var sak om coronatiltakenes påvirkning. Dette er
referert under sak 2.

.

7. NESTE MØTE
Neste møte avtales til 27. januar kl 20.00 vi har som utgangspunkt at møtet
gjennomføres digitalt på teams, men det kan vurderes nærmere møtetidspunktet.
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8. VEDLEGG
Brev til ordfører i Malvik kommune Trond Hoseth.
Til Ordfører Trond Hoseth
FAU ved Vikhammeråsen grendaskole ønsker med dette brevet å stille oss bak og vise støtte
til FAU ved Vikhammer Barneskole (VBS) sin bekymring over reduksjon og omorganisering
av kommunens helsesykepleiertjeneste, som de uttrykte i et brev til ordfører Trond Hoseth,
gjengitt i avisen Bladet.
I brevet skrev FAU ved VBS at helsesykepleiertjenesten ved Vikhammer skole, i forbindelse
med tilgang på ekstra prosjektmidler i en periode, har blitt mer tilgjengelig og synlig i
skolehverdagen ved Vikhammer skole. Både skolehelsetjenesten selv, lærere og foreldre har
gitt tilbakemeldinger om at dette har gitt tid og rom til å se, trygge og hjelpe elever som
trenger det.
FAU ved Vikhammeråsen grendaskole stiller oss derfor bak den sterke bekymringen rundt
hvilke konsekvenser det får for de sårbare barna spesielt, og helsesykepleiertjenestens
totale tilbud generelt, at helsesykepleiers stilling ved Vikhammer barneskole har blitt
redusert fra 100% til 60%.
Videre ønsker FAU ved Vikhammeråsen grendaskole at det fortsatt skal være samme
helsesykepleier ved Grendaskolen og ved Vikhammer barneskole. For skolebarna på
Vikhammeråsen grendaskole, skal behovet for helsesykepleier nå ivaretas av helsesykepleier
på Saksvik skole. Dette synes vi er en uheldig utvikling. Vikhammeråsen grendaskole er en
avdeling ved Vikhammer barneskole og vi tenker at det er naturlig å dele samme
helsesykepleiertjeneste. At barna møter samme helsesykepleier når de i femte klasse flyttes
over på hovedskolen kan være avgjørende for de sårbare barna som trenger å ha en kjent
voksen å kunne ta kontakt med, eller for de som bruker lang tid på å få tillit til voksne.
Også for de barna som ikke har spesielle behov vil det være en fordel at det er kontinuitet i
helsesykepleiertjenesten alle barneskoleårene, og da spesielt i overgangen mellom
grendaskolen og hovedskolen. Det vil også være lettere for familien med barn både på 1-4
og 5-7 trinn å kun forholde seg til en helsesykepleier.
Vi i FAU ved Vikhammeråsen grendaskole er bekymret for at den oppsøkende virksomheten
til helsesykepleier blir svekket om tjenesten skal dekkes fra en annen skole. Grendaskolen er
tross alt en avdeling av Vikhammer barneskole, med samme rektor. Det har vært en plan på
at helsesykepleier fra Vikhammer barneskole har hatt fast kontortid på grendaskolen. Vi ser
for oss at det vil være vanskeligere å få en slik ordning til å fungere godt med en
helsesykepleier som har sin tilhørighet til både en annen skole og en annen skoleledelse.
Vi er også kjent med at Malvik kommune ligger under helsedirektoratets minstenorm for
helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet sin nasjonale minstenorm for
bemanning fra 2010 beregner ett årsverk helsesykepleier i barneskole pr. 300 elev,
ungdomsskole pr. 550 elev og for videregående pr. 800 elev. For skoleåret 2019/2020 lå
Malvik kommune 1,1 årsverk under norm for skolehelsetjenesten inklusive tilskudd fra
direktoratet.
Lovverket fastsetter at alle kommuner skal ha skolehelsetjeneste i skolen. Formålet med
skolehelsetjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosial og mijømessige forhold,
samt å forebygge sykdom og skader. Tilbudet skal være et lavterskeltilbud på skolen, der
elevene skal få tidlig helsehjelp på lavest mulig nivå.
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Å spare penger ved å redusere i forebyggende tiltak for barn og unge, vil nok på sikt vise seg
å føre til større utgifter for kommunen. Om vi ikke på et tidlig stadie, på systematisk vis får
forebygget fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge,
Med en velfungerende helsesykepleiertjeneste kan man nå barna som trenger det, på en
arena hvor de alle sammen befinner seg, nemlig skolen
.
FAU ved Vikhammeråsen grendaskole vil derfor be kommunens folkevalgte om å
gjenopprette helsesykepleier ved Vikhammers skole sin stilling til 100%.
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