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MØTE FAU 06-05-2021
Sted: Digitalt
Klokke: 20.00
Tilstede:
• Torunn Langlo (1. trinn)
• Fredrik Hoholm (1. trinn)
• Hanne Næss Kjøsnes (2. trinn)
• Birgitte Møller (2. trinn)
• Tore Austad (3. trinn)
• Sara Leirfall (4. trinn)

Ikke tilstede: Grethe Solberg Jonasdal (4. trinn) , Randi Halsan (3.trinn)

Referent: Birgitte Møller

1. SAK 1 ÅRSMØTE - OG DATO
Årsmøte skal arrangeres 10 juni kl 19.00. Møtet planlegges avholdt digitalt. Leder i FAU
sender link til møtet, som videresendes til alle foreldre fra skolen via Zokrates, slik at alle
har mulighet til å delta digitalt. Det vil bli lagt frem årsmelding.

Rett etter årsmøtet inviteres neste års FAU til oppstartsmøte av nåværende leder i FAU via
teams
2. AKTIVITETER VED SFO
Etter at en ansatt ved SFO slutte ved påsketider kom det tilbakemelding fra foreldre ved
skolen at de opplevde at aktivitetsnivået på SFO gikk ned. Blant annet ble turdag og gymsal
savnet. FAU registrerer at det er kommet informasjon om at det er ansatt en ny person ved
SFO og regner med tilbudene vil bli gjeninført.

3. SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA FAU TIL SKOLEN
Skolen har svart på spørsmålen FAU stilte tidligere i år. De skriver at de bruker Minecraft i
flere fag, og at det oppleves som et nyttig verktøy i undervisningen.

2

Referat FAU Vikhammeråsen Grendaskole

Skolen og SFO gjeninnførte tilbudet om leksehjelp, og det tilbys på mandager fra 14.30 til
15.30.
Det blir ikke gitt tilbud om smøremåltid på SFO dette skoleåret. Dette skyldes at de har
stengt kuben og ikke har personalkapasitet til det ekstra nødvendige renholdet det vil
medføre å ha den åpen.
Kortilbudet blir heller ikke gjeninnført i dette skoleåret. Dette begrunnes med at da vil
mange barn stå svært tett over lengre tid, og det vurderes til å ikke være
smittevernforsvarlig godt nok.
4. SPØRSMÅL TIL SKOLEN FRA FAU
FAU etterspør informasjon om «bli-kjent»-dag for neste års førsteklassinger. Det er sagt at
det skal være en sånn dag, men det er ikke kommet mer informasjon om når og hva.
5. EVENTUELT
A. ÅRSHJUL
Forslaget til årshjul som er påbegynt renskrives og overlates til neste års FAU.

B. NESTE MØTE
Neste møte blir årsmøtet.

6. VEDLEGG

Svar fra skole på spørsmål fra FAU etter sist styremøt:
Sak 1: Minecraft
Minecraft er installert på læringsbrettene fra kommunens side. Dette blir brukt i
undervisningen i flere fag. Spillet utvikler evne til konstruksjon, samarbeid og
kreativitet. Det blir også brukt til å lære koding på flere nivå, i tillegg til at elevene
lærer å bruke læringsbrettet på en kreativ måte.
Sak3 og sak 6a Leksetid
Vi har mandag som eneste mulige dag for gjennomføring av leksetid. Dette pga
bemanning/korona. Jeg og Kjersti stiller opp mandager for å kunne gjennomføre
dette, da vi ikke har ordinær bemanning til å dekke tilbudet.
Smøremåltid:
Vi synes det er hyggelig å høre at tilbudet er etterspurt. Som tidligere beskrevet i mail
22.1., handler dette om bemanning i en krevende tid.
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Foreldrebetalingen for smøremåltidet dekker 3 timer i uka. Dette går med til handling
og forberedelse til måltid. Ressursbruk til selve serveringen, gjennomføring av
måltidet og opprydding går av normal bemanning. Barna bør når de skal spise ha
faste plasser, også ved måltid i SFO. Selv om barna er i en kohort er det krav om
forsterket renhold. Vi har ikke mulighet for å ha Klossen åpen og står da igjen med et
rom. Vi har ikke mulighet for tallerkenservering da vi ikke har lukket kjøkken.
SKOR:
På gult nivå skal fortsatt avstand også innad i kohorten forsøkes opprettholdt, så selv
om barna tilhører samme kohort ønsker vi å unngå at de står tett i tett som på
korøvelse.. Det står bla: Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i
garderober og på toaletter. Ev oppmerking på gulv for å sikre avstand mellom elever i
grupperom/klasserom, garderober og andre områder der det kan oppstå trengsel.
Skor er så populært at dette ville bli vår desiderte største samling av barn, der ca
60% deltar. Det er også der barna står tettest.
Sak 5:
Bortfall av ordinær skoleinnskriving er et kommunalt vedtak. Det ble her vedtatt at det
skulle sendes ut brev til skolestarterne.
Vi har et kull med skolestartere på vanlig størrelse.
Når det gjelder » bli-kjent-dager « til våren, vil dette bli vurdert i forhold til gjeldende
smittevernhensyn. Vi har samarbeid med barnehagene rundt dette.
Sak 6B:
Skolen kan legge til rette for skolefotografering av 4.trinn, fint dersom foresatte
organiserer med fotograf. Foreslår at 4.trinn tar dette med inn i foreldremøte vår 21.
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