
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Onsdag 05.05.2021. kl. 19.30-21.30 

Sted: På Teams 

Med på møtet: Laila Owren, Reidun Stalsberg, Jannicke Walle Hjørungdal, Berit Melbø, 

Tina Hauer Hansen, Caroline Bræin Klette, Einar Amsrud, Kristin Lillemo-Thorud, Hanne 

Carlsson  

Fravær: Steinar Grue  

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

Info fra rektor  

Ansettelser 

Veldig få sier opp jobben sin i kommunen. Noen søker permisjon. Dette skoleåret har det vært 

4 års - vikariater. 

Ansettelsesprosesser i kommunal sektor foregår slik: 

1. Overflytting fra andre skoler i kommunen 

2. Intern utlysning innad i kommunen 

3. Ekstern utlysning 

Kravspesifikasjon på stillingene som skal besettes kommende skoleår er kontaktlærere, 

undervisningskompetanse i fag, IKT kompetanse, engelsk og musikk. 

Kontinuitet er prioritert da skolen jobber med å legge kabalen med lærere på de ulike 

trinnene/klassene. Skolen prøver å unngå at hele teamet byttes ut på en gang.  

Førskoledag 25. og 26. mai – da er det siste frist for at kontaktlærerne på kommende 1.trinn er 

på plass.  

Leksefri skole 

Leksefri skole er et Pilotprosjekt. 5. og 7. trinn meldte sin interesse. 5. trinn er med som pilot i 

prosjektet leksefri skole. 7. trinn ble ikke med i pilotprosjektet av flere grunner, blant annet at 

de går siste året på barneskolen og de ønsker ikke å gå glipp av noe.  

Klassesett  



Ikke kommet opp på noen av foreldremøtene som noe tema. Informativt skriv fra Laila i 

forkant av foreldremøtene.  

Tilbakemeldinger i forhold til klassesett, bruk av Ipad og utgivelse av lekser har gitt gode 

diskusjoner og refleksjoner på skolen. Skolen har fått innblikk i foreldrenes opplevelser av 

undervisningen gjennom hvordan leksene blir gitt, digitalt eller ikke.  

Foreldremøte 

Det blir delt erfaringer rundt gjennomføring av foreldremøtene. Klassevis har fungert veldig 

fint, trinnvis har fungert mindre bra. Det var fint at foreldrene kunne ha på kamera, da ble 

opplevelsen bedre, mer engasjement og bedre mulighet for å bli litt mer kjent med andre 

foreldre.  

Det blir kommentert at foreldremøte i juni er litt sent i forhold til engasjement hos foreldrene.  

11/21 Info fra KFU og SU 

Vedlagt ligger referat.  

Skolen har tatt tak i kvalitetsarbeidet rundt SFO tilbudet. SFO har et større potensiale. Veldig 

positivt med Rammeplan for SFO som er på trappene.  

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

10/21 Gjennomgang av resultater på Trivsels og elev undersøkelsen. Utsatt fra forrige 

møte 

Avdelingsleder 5. – 7. trinn, Reidun Stalsberg, gjennomgår Trivsels og elevundersøkelsen 

med oss. Vedlagt ligger presentasjonen. Henviser også til Skoleporten.no.  

12/21 Forberedelser til årsmøtet, årsberetning, regnskap og budsjett 

Årsmøte avholdes tirsdag 8. juni. Laila sender ut Visma melding med dato og tidspunkt. 

Nye saker 

Ingen nye saker meldt inn. 

Pågående saker 

Sosiale medier og nettvett 

- Utsettes til våren 

Status Skogen med det rare i  

- Vaktmesteren har pakka ut Hengebrua og Barlund skal gi et tilbud i forhold til 

fundamentering 

- Oppmerkingen er pakket opp og prosessen er i gang  



Status Klatreveggen 

- Ikke snakket om på møtet 

Eventuelt 

17.mai 

17. mai Spleis blir laget og lagt ut 1 uke før 17.mai og ligger ute til en uke etter 17.mai.  

Digitale innslag fra skolen. Skolen legger til rette for litt 17.mai – markering i skoletiden.  

Flaggheising på skolen 17. mai kl. 10.00. 

Det blir ingen 17. mai markering i skolens regi, vis retningslinjer smittevern FHI. 

TSU 

Det har kommet inn interesserte til vervene på alle trinn bortsett fra kommende 6. trinn. 

Kommende 6. trinn har foreldremøte 12. mai.  

 

Takk for møtet!! 

 

Neste møte tirsdag 08.06.2021 – Årsmøte 

 

Referent Hanne Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 
 


