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1. SAMMENSETNING FAU
Medlemmer av FAU og fordeling av verv skoleåret 2020/2021 har vært som følger:
1. trinn:
1. trinn:
2. trinn:
2. trinn:
3. trinn:
3. trinn:
4. trinn:
4. trinn:

Torunn Langlo
Fredrik Hoholm (vara)
Hanne Næss Kjøsnes
Birgitte Møller(vara)
Tore Austad
Randi Halsan (vara)
Sara Leirfall
Grete Solberg Jonsdal (vara)

Medlem av SU
Medlem MKFU
Nestleder FAU
Sekretær FAU
Leder FAU, medlem SU
vara MKFU
vara SU

2. SAMMENSETNING AU
Medlemmer av AU og fordeling av verv skoleåret 2020/2021 har vært som følger:
1. trinn:
1. trinn:
2. trinn:
2. trinn:
3. trinn:
3. trinn:
4. trinn:
4. trinn:
Barnehage:
Barnehage:
Barnehage:

Marte Andresen
Tonja Skoglund (vara)
Tonje Smedbråten
Øystein Svendsen (vara)
Ann Charlotte Refsnes
Katrine Arntsen (vara)
Rune Resell
Kristin Lunde (vara)
Resi Ristad
Sissel Grude Haug (vara)
Ellen Sofie Bjørkli

Kasserer AU

Leder AU

3. ARBEID I FAU
FAU hadde sitt første møte 16.september 2020, der verv ble fordelt. Skolen har skoleåret
2020/2021 i forbindelse med pågående Covid 19 pandemi gjennomført smitteverntiltak etter
trafikklysmodellen. I begynnelsen av skoleåret var 1. trinn og 4. trinn en kohort, og 2. trinn og 3.
trinn en kohort. Kommunelegen godkjente etterhvert at alle trinnene på Vikhammeråsen
grendaskole har vært en samlet kohort. Det har så langt ikke vært noen elever eller lærere i
karantene i forbindelse med smitte på skolen.
FAU har på forespørsel fra foreldregruppen og etter eget initiativ hatt en dialog med skolen ang
ulike smitteverntiltak som blant annet tilgang til garderobe, leksehjelp, kor og smøremåltid.
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Hovedsaker som har blitt diskutert og arbeidet med i FAU gjennom skoleåret har blant annet
vært bekymring knyttet til reduksjon og omorganisering av kommunens helsesykepleiertjeneste
og konsekvenser for elevene på Vikhammeråsen Grendaskole. Dette fikk FAU ved Vikhammer
skole og Vikhammeråsen grendaskole gehør for hos kommunen og helsesykepleiertjenesten ved
skolene ble videreført i samme stillingsprosent.
FAU har kommet med innspill til revisjon av kommunens handlingsplan for arbeid mot mobbing.
Disse innspillene er referert i FAU møtereferat fra 27.01.2021, og ligger på Vikham meråsen
Grendaskole sin hjemmeside.
FAU 2019/2020 startet arbeidet med et nytt årshjul for å lette arbeidet for nye FAU
medlemmer. Dette arbeidet ble ikke fullført av FAU 2020/2021 og videreføres til neste års FAU
FAU har fått følgende saker innmeldt fra foreldre skoleåret 2020/2021.
- Bruk av Ipad og utrulling av Minecraft education på alle elevers Ipader uten at foreldre ble
varslet på forhånd, og ei heller informert om pedagogisk begrunnelse.
- Avlysing av innskrivning og besøk for skolestartere. Dette ble senere bestemt gjennomført i
en annen versjon med smitteverntiltak
- Koronatiltakenes innvirkning på barnas sosiale samspill på ulike arenaer. FAU valgte å ikke
diskutere dette, men oppfordret alle til å forholde seg til FHI sine retningslinjer og skolen s
anvisninger.
Andre mindre saker som har blitt diskutert:
● FAU har ønske om å opprette et elektronisk arkiv for arbeid i FAU. Dette jobbes det
med, og det bør videreføres til neste års FAU.
● Skolen hadde mottatt en klage på for mye informasjon ut til foresatte. FAU har ikke selv
mottatt noen innspill fra foresatte på dette. Saken ble diskutert og det ble levert forslag
til forbedring.
● Spørsmål vedr ferdigstillelse av uteområdet og antall lekeapparater.

4. ARBEID I AU
Før jul arrangerte AU nisse og utdeling av godteposer. Det ble en koronavennlig seanse hvor
nissen luska utenfor vinduene og satte fra seg sekker med godteri utenfor hver avdeling/skole.
Rett etter nyttår startet forberedelsene til 17. Mai. AU hadde planer om en litt annerledes 17.
mai, med flere gratisaktiviteter og mindre fokus på fiskedam og loddsalg. Dette for å redusere
kjøpepresset, og minimere alle smågavene som genererer mye søppel.
Koronasituasjonen satte en stopper for tradisjonelt 17.-maiarrangement, så vi bestemte oss for
en reprise av fjoråret.
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Det ble invitert til konkurranser i kakebaking, rebusløp, bokstavjakt og tipp glasset. Det bel en
stor suksess, speiselt med det fine været, og alle deltakere fikk premie.
Det kom ikke inn noen søknader om midler dette skoleåret.
Pga korona er det ikke generert inntekter. Etter 17. mai er det allikevel en god del midler til
disposisjon. Foreløpig er det forbeholdt div utlegg i forbindelse med nissefest og 17. mai neste
år.
I 2019 ble stiftelsen ”17.-maimidler Vikhammeråsen grendaskole og bhg” opprettet.
Først og fremst for å få en egen bankkonto.
AU har opprettet en egen mailadresse: au.vikhammerasen@gmail.com.
I tillegg har AU et dokumentarkiv i Google Drive knyttet til kontoen.
Det er leder i AU som drifter dette.

5. MØTER
A. FAU
FAU har avholdt 4 møter i skoleåret 2020/2021. 3 av de er avholdt digitalt på teams på grunn
av pågående pandemi.
Alle referat er tilgjengelig på skolens hjemmeside.

B. SAMMARBEIDSUTVALG (SU)
Representanter i FAU har ikke blitt innkalt til møter i SU skoleåret 2020/2021 .

C. MKFU
FAU (medlem MKFU) har deltatt på to møte i MKFU.
Hovedsaken i disse møtene har vært var innspill til kommunens revisjon av handlingsplan
mot mobbing og trygg skolevei under utbygging av E6.

D. ANNET
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Leder i FAU har sammen med leder i FAU på Vikhammer barneskole deltatt på regulære
møter (ca hver 8. uke) med rektor og avdelingsleder på Grendaskolen samt leder av FAU på
Vikhammer Barneskole. Det har det vært rom for å stille spørsmål og få svar. Dette har vært
et tiltak som har fungert godt og har fremmet informasjonsflyten.
Leder i FAU ble invitert og deltok på åpningen av nytt uteområde på skolen sammen med
ansatte og barn på skolen og representanter fra kommunen inkludert Malvik’s ordfører.
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