
Referat fra FAU møte 31.03.22 

Til stede:  

- Julie Markussen- representant 1.trinn 

- Cecilie Wåg- representant 2. trinn 

- Cathrine Mortvedt- representant 3. trinn 

- Anne-Marie Storøy Sjonbotten – representant 4. trinn 

- Anne- Linn Nyfelt- representant 5. trinn 

- Lene Munch Paulsen- representant 6. trinn 

- Heidi Seljord Barvik- representant 7. trinn 

- Helle Wreen- rektor 

Saksliste: 

1. Velkommen ved FAU leder Heidi. Møtet holdes på Brattås skole og starter med oppfølging av 

saker fra forrige FAU møte: 

- Gymsal: Pga. romfordelingen har det vært mindre bruk av gymsalen og flere trinn har hatt 

mye utegym i holke/glatt føre. Skolen har nå en rullering hvor lærerne kan sette klassen opp. 

- Plassmangel: Det var flere trinn som tok opp mangel på klasserom og en stor førsteklasse 

som starter i høst. Skolen har en god dialog med eiendomsforvaltningen: gruppe 10 arealet 

skal ombygges. Ombyggingen skal starte så fort som byggesøknaden er godkjent og det skal 

være klart før skolestart i høst. SFObase og musikkrom skal ikke brukes som 

undervisningsrom.  Det skjer ingen endring i nåværende klasseromfordeling før i høst. 

- SFO: Foresatte til elever på SFO har klaget på manglende telefonkontakt til ansatte når 

beskjeder skal gis. Det er dårlig dekning, skolen jobber med løsning. Det skal være noen som 

går med telefonen hele tiden. Det har også vært problemer med innlogging til IST og det gis 

tilbakemelding om at det oppfattes som et lite brukervennlig system. Kommunen jobber med 

ny leverandør. Foresatte ønsker også å vite hvem som jobber på SFO og bli introdusert for 

nye ansatte. Skolen tar dette til etterretning og ønsker å gjøre noe med dette. Det har vært 

høyt sykefravær og det har ikke alltid vært planlagt i god tid på forhånd hvem som er vikar. 

Det oppfordres at foresatte ta kontakt med en gang om det er noe man lurer på.  

- Trafikk: Det har vært klager på trafikken på veien mellom skolen og barnehagen. SFO har 

inntrykk av at det kjøres saktere.  

- Spisepause: Tidspunktet for matpause avgjøres i klassene, da det er ulike behov for 

matpause/tidspunkt. Det oppfordres til å ta kontakt med kontaktlærerne for tilpasninger.  

 

2. Saker fra trinnene: 

- 3.trinn ønsker hjelp på 17.mai fra de to klassene som ikke har arrangert 17.mai: 4 foreldre 

hver fra 4. og 5. trinn, som står 30 minutter hver i kiosken, det lages en tidsplan per person.  

6 kaker fra hvert trinn: langpanne eller 20 muffins/boller/ glutenfritt alternativ. Om det er 

noen som baker melk og eggefritt som må det merkes. Bakverket leveres dagen før eller 

morgen på 17. mai.  

- 5.trinn: Trinnet bruker SFObase og musikkrom og det er flere som er plaget av støy, dårlig 

luftkvalitet. Per nå har ikke skolen andre muligheter, det er først til høsten, etter 

ombyggingen, at trinnet får en annen løsning. Det oppfordres til at de som trenger det får 

pauser ut for frisk luft. 

 

 



3. Saker fra skolen: 

- Det har tidvis vært svært krevende med høyt sykefravær og restriksjoner. Skolen er 

takknemlig for godt samarbeid med foreldre.  

- Det planlegges nye rutiner for overgang mellom barnehage og skole: Skolen har vært i dialog 

med barnehagene om at barna skal jobbe med et prosjekt i barnehagen og igjen jobbe med 

det samme prosjektet når de begynner på skolen, slik at det blir noe gjenkjennbart ved 

skolestart. Skolen skal ha flere besøksdager fra barnehagene med en nyansatt lærer som skal 

ha første trinn til høsten.  

- Skolen har 130 000 kr fra en tidligere konto fra 2018, disse skal komme barna til gode og må 

brukes i år. Saken tas videre til elevrådet og lærerstaben for å høre det er noe elever og 

lærere ønsker seg. 

 

4. 17.mai:  

- 3. trinn er godt i gang med forberedelsene til feiring på skolen. 3. trinn er et lite trinn og 

ønsker hjelp fra 4. og 5 trinn som ikke fikk arrangert 17 mai under pga. Covid. FAU 

representantene tar dette videre med sine klasser. Se punkt under saker fra trinnene. 

- 1. klasse har som oppgave å feie skolegården før 17.mai. FAU representant for første klasse 

tar dette videre med sitt trinn. 

 

5. Neste FAU møte blir 8.juni kl. 18.00 på Brattås skole. Det skal da blant annet settes en dato 

for høstens Brattås dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Referent: Anne-Marie Storøy Sjonbotten 



 

 

 

 

 

 

 

 


