
Referat fra FAU- møte 08.12.2020 

 

Til stede:  

- Helle Wreen, rektor 

- Cecilie Wåg- representant 1. trinn 

- Cathrine Mortvedt- representant 2. trinn 

- Anne-Marie Storøy Sjonbotten 3. trinn 

- Janne Henriksen- representant 4. trinn 

- Lene Munch Paulsen- representant 5. trinn 

- Heidi Seljord Barvik- representant 6. trinn 

- Elisabeth Wilhede Lien- representant 7. trinn 

 

Saksliste: 

1. Ny FAU leder Heidi Seljord Barvik ønsket velkommen til FAU møtet, som ble avholdt 

på Teams grunnet smittevernshensyn.  Alle representantene introduserte seg. 

2. Saker fra skolen: 

- Helle fortalte om førjulsplaner for elevene. Tradisjoner gjøres på utradisjonelle måter 

dette året; blant annet skal fellessamlingen holdes på teams. Det ble planlagt at 

godteposer til siste skoledag før ferien, skal bestilles av FAU leder, fra Skjerve 

kiosken.  

- Elevundersøkelsen har blitt holdt for 5-7. trinn. Det er viktig at elevens stemme blir 

hørt. 

- Det er fortsatt satsing på mer fysisk aktiv læring. Blant annet har det blitt malt opp 

flere asfaltmalinger på skolens uteområder; stigespill, trippelparadis og tallorm. 

Asfaltmalingene gir nye og morsomme måter å lære ting på. 

3. Økonomi: 

Økonomiansvarlig Janne gir en orientering om FAU’s økonomiske år; Det har vært et 

år uten inntekter, da både 17.mai og Brattåsdagen ble avlyst pga. Covid 19 

restriksjoner. Det har i midlertidig ikke gitt noen problemer. Utgiftene har gått til 

7.klasse avslutningen og leirskolen. FAU har fått tilbake penger fra 

pumptrackbyggingen (40 000kr), dette gjør at FAU har 158 000 kr i bank, og 8500 kr i 

kontantbeholdning.  

4. Saker fra trinnet: 

- Lene fra 5. trinn forteller om bekymringer til planleggingen av nye boenheter for 

personer med utfordringer knyttet til rus- og psykiatri i Kjøpmannskjær. Det kommer 

frem at det allerede har vært utfordringer til de eksisterende rus- og 

psykiatriboligene i Kjøpmannskjær og at flere foreldre er urolige i forhold til trygg 

skolevei og fritid for elevene i Kjøpmannskjær. Cathrine og Heidi blir enige om å 

forfatte et innlegg på vegne av FAU til Færder kommune. 

- Ingen andre saker fra trinnene. 



5. Eventuelt: 

- Tradisjonen tro er det 3. trinn som skal arrangere 17.mai. Det finnes en perm med 

nyttig informasjon ift. planlegging. Denne har 4. trinn. Anne-Marie orienterer 3. trinn 

og får overlevert permen før planleggingen starter. 

- Brattåsdagen skulle i år blitt arrangert første uken i september, for første gang. Den 

ble avlyst pga smittevernshensyn. Om dagen fortsatt skal holdes høst i stedet for vår, 

avgjøres neste FAU- møte. 

- Neste FAU-møte holdes tirsdag 2. februar 2021, kl. 18.30- 19.30. Foreløpig på Teams. 

Hør med trinnene i forkant av møtet for å melde inn saker til FAU. 

 

 

Referent: Anne-Marie Storøy Sjonbotten 

 

 

 

 

 

 

 


