
REFERAT FAU-MØTE  
  
Tid: Tirsdag 14.04.2020, kl. 19-21  
Sted: Teams 
 
Tilstede: Valborg Madslien, Hanne Haaland Carlsson, Torhild Kraft, Laila Owren, Caroline Bræin 
Klette, Jannicke W. Hjørungdal, Christian Lo, Ingrid Orstad Teigen og Kristin Thorud 
Forfall: Tina Hauer Hanssen 
 
  
SAKSLISTE  
  
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av referat fra forrige møte 
  
Sak 11/20 Informasjon fra rektor  
Nåværende Koronasituasjon: 
Fjernundervisningen på Showbie (alle unntatt 1. trinn) fungerer godt. På 1. trinn ringer lærer rundt til 
alle ukentlig, og oppgaver leveres ut manuelt. Det fungerer godt for lærere, elever og foreldre. Det er 
også god kommunikasjon ledelse og lærere imellom med daglige møter både i ledelsen og i teamene.  
 
På de eldre trinnene etterlyses det tilgang til ukeplaner også for foreldre (showbie) for bedre å kunne 
følge opp. Det er noen ulikheter mellom trinnene. Kommunens retningslinjer tilsier at foreldre skal 
kunne logge seg på sammen med barnet, derfor er det ikke laget egne hjemmeskolemapper for 
yngre trinn.  
 
Det er ikke laget en felles standard for alle mtp informasjon, deling, kommunikasjon etc, men 
trinnene seg imellom er like. 
 
Skolen forsøker å finne en god balanse mellom for lite og for mye informasjon. 
 
Tilsynsordningen har rundt 35 elever, primært barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Alle 
assistenter på skole og SFO brukes. Det er kun barn som får gå inn på skolen, foreldre kan ikke levere 
helt inn. Mye trening på hygiene, og dette med avstand. Ordningen har fungert godt, elevene følger 
fjernundervisningen på samme måte som de andre, med støtte fra assistenter.  
 
Fremover: 
Skolen åpner 27. april fra 1. – 4. trinn, men det er ikke bestemt når 5. – 7. trinn kan begynne på 
skolen. Det er utarbeidet en ekspertrapport som ble lagt frem for regjeringen rett før påske. Denne 
er lagt til grunn for beslutningene. Smitterisikoen blant barn menes dithen at det er forsvarlig å åpne 
skolene med de tiltakene som er skissert. Skolen jobber nå med å finne løsninger for hvordan skolen 
kan åpnes med tiltakene som er nødvendig. Det kommer mer informasjon denne uken (uke 17), og 
rektor vet foreløpig ikke mye mer enn det som ble sendt ut til alle foreldre tirsdag 14. april. 
 
Hygienetiltak (vaske hender x antall ganger), isolering av syke/personer med symptomer og 
kontaktreduksjon er de tre hovedpunktene i risikorapporten som må følges for at skolen kan kunne 
åpne. Utendørsundervisning er også et anbefalt tiltak som vil følges. 
 



Foreldre som ikke ønsker å sende barna tilbake, er ikke i utgangspunktet i en valgsituasjon der de kan 
velge å la være. Det er lege som må vurdere hvorvidt barnet ikke kan komme tilbake til skolen, hvis 
barnet selv eller nære familierelasjoner er i risikogruppe. Skoleplikten gjeninnføres «som vanlig» 27. 
april. 
 
Mindre grupper og oppfølging av enkeltelever må nedprioriteres til fordel for at lærere og assistenter 
nå må spres over to (større avstand og flere klasserom for én klasse feks). Det er foreløpig ikke 
tiltenkt ekstra ressurser for dette fra regjeringens side, men det jobbes på kommunalt nivå med å 
finne løsninger som feks vikarbanker.  
 
Det kan påregnes mer fravær utover våren og høsten både blant lærere og elever grunnet lavere 
terskel for at man skal være hjemme ved sykdomstegn.  
 
Det er mye som ikke er klart enda, og rektor informerer fortløpende etterhvert som mer informasjon 
gis til skolen. 
 
Sak 12/20 Informasjon fra KFU 
Møte 31. mars. Det var korona-situasjonen som var tema, og det er stort sett samme tilbakemelding 
fra alle skoler med fornøyde foreldre. Noe bekymring for barn med spesielle behov og oppfølging av 
disse. I tillegg var det noe rundt eventuell utestengelse av elever nå som alt foregår på nett. Dette er 
det vanskelig for oss som foreldre å følge opp, det samme gjelder skolen. Noen tiltak er igangsatt 
mot elever som har det vanskelig hjemme.  
 
 
Saker i henhold til FAU-kalender (årshjul)  
 
Sak 8/20 Sommeravslutning (utsatt fra forrige møte) 
 
All planlegging/koordinering av mulig avslutninger utsettes til vi vet mer. 
 
- Alle kultur/ idrettsarrangement før 15.juni er avlyst pga koronavirus. Regjeringen skal ta standpunkt 
til arrangement for resten av sommeren i begynnelsen av mai, men det er lite sannsynlig at vi kan 
gjennomføre et stort arrangement den siste uka før sommerferien.  
- Slik myndighetenes råd er nå, er ikke engang klassevise avslutninger tilrådelig.  
 
Sak 13/20 Gjennomgang av hvilke verv som skal besettes for neste skoleår i FAU.  
 
Årsmøtet gjennomføres på Teams, eventuelt interesserte sender mail til Laila for deltagelse. Det er 
sendt ut varsel om årsmøtet, og innkommende saker må meldes innen 8. mai. Invitasjon og saksliste 
sendes ut senest 26. mai. Årsmøtet gjennomføres 9. juni kl 19.  
 
- Ledige verv for skoleåret 20/21: 

- Leder, 2 år 
- Sekretær, 2 år 
- Det skal velges representanter (fra neste års) 1., 3., 5., og 7. trinn, inkl vara. 7. og 3. 

trinn må erstattes, 5. kan eventuelt fortsette. Fellesmelding går ut i Visma.  
 



Det kan antagelig ikke arrangeres foreldremøter i overskuelig fremtid. Ledelsen kan eventuelt sende 
ut info via Visma til alle, deretter kan forespørsel av medlemmer tas trinnvis.  
 
 
Pågående saker   
 
Sak 2/20 17.mai 
Det tradisjonelle arrangementet er avlyst. Det åpnes for alternative samlinger, isåfall digitale? FAU 
Nordre Ål initierer ikke noe på nåværende tidspunkt. 
 
- Forsikre oss om at 17.mai-komiteen er orientert.  
- Er det kommet noen signaler på om det skal være en form for markering? All markering avlyst. 
- Blir pengene fra kommunen til skolens 17.mai-komité inndratt/ ikke utbetalt? Ikke avklart. 
   
Sak 4/20 Buldrevegg 
Status? Intet nytt, koronaen tok oss.  
 
Sak 3/20 Skoletur 
Avtalen er godkjent fra skolen og videreføres. Avtalen skrives ut og signeres av Laila, som sender til 
Torhild. Lagres på Google Disk av Torhild. 
 
Andre saker   
  
Sak 14/20 Kryssing av Nordsetervegen ved Kleivbakken (NTG) 
Ingrid har samlet flere kart og planer som viser hvordan folk beveger seg i området. Ingrid og Torhild 
har også vært i kontakt med FAU og rektor på NTG-U. Torhild og leder for FAU på NTG-U, Elin 
Eikeland, skal sammen prøve å få litt mer konkret ut av fylkeskommunen. Det kom et ganske 
intetsigende svar 9.3.20; 
Vi ser på helheten her og kartlegginger som er utført i omr. 
Utfra det vurderer vi grunnlag for tiltak. 
Takk for innspill! 
 
Etter dette har det ikke vært kontakt, men Elin skulle purre en gang til.  
 
Sak 15/20 Økonomi 
Siden 17.mai er avlyst, har vi mistet vår viktigste inntektskilde. For neste skoleår må vi derfor finne 
løsninger for å prøve å kompensere for dette.  
Vi bør arrangere flere mindre arrangement (så fremt myndighetene tillater samlinger av folk).  
 
Forslag til arrangement:  
- En høstdag september; salg av kaffe, kaker, mat, utlodding og kanskje underholdning av 
skolemusikken? 
- Halloween 
- Julemarked 
- Talentiade for skolens elever? 
- Arrangere to bruktmarked; ett på høsten og ett på våren. (Annonsere bredere og styre unna 
skiklubbens bruktmarked).  
- Karneval 



- Vinteraktivitetsdag; selge varm drikke, boller, pølser, akekonkurranser ++.  
 
 
 
Sak 16/20 Ipad-regler fra skolen 
Det har kommet innspill fra en forelder som syns det er vanskelig med grensesetting rundt ipaden. Er 
det aktuelt at skolen lager regler ala «kun brukes til skolearbeid» eller lignende? 
 
Foreldre kan stenge internett-tilgangen til barnet. De andre opplæringsappene er skolerelatert, og 
antagelig ikke fullt så spennende å tilbringe all fritid på. Skolen, i samsvar med øvrige retningslinjer, 
anbefaler at internett er foreldrestyrt, men ønsker foreløpig ikke å sette andre grenser. Dette blir 
opp til foreldre.  
 
Det er mye læring for barn i grensesetting, samt at foreldre må ta oppdragerrollen og legge bånd på 
skjermtid. 
 
Skulle det vise seg at mange foreldre deler utfordringen med å begrense skoleipad, må skolen ta 
dette til etterretning, og ta det opp med kommunen. 
 
 


