
Referat fra FAU-møte 

Dato 8/1-2020 Start/slutt 18.00-20.00 

Sted Brattås skole   

Møteleder  Silje Lyngnes 
Granlund 

Referent Heidi Seljord Barvik 

Tilstede Se listen under   
 

Til stede Trinn  FAU-representant 

x 1. Cathrine Mortvedt 

x 2. Silje Lyngnes Granlund 

 3. Janne Ekenes Henriksen 

 4. Hilde Paulin-Poulsen 

x 5. Heidi Seljord Barvik 

x 6. Kari Anne Grytnes 

 7. Morten Alexander Palm 

x Rektor Helle Wreen 

 

Saksnr. Beskrivelse/vedtak 

 Silje ønsket velkommen og gikk gjennom referat fra forrige møte, dette ble 
godkjent uten kommentar.  

1-19/20 Stiftelsesdokumentene 
Det mangler nå bare signatur fra en. Helle og Silje tar ansvar for å innhente 
denne. Vi håper med dette at VIPPS skal komme i orden før 17. mai.  

11-19/20 Ansvar fra kl. 08-08.25 
Det kom inn en forespørsel om hvordan de har oversikt over barna fra 08-
08.25 i og med at barna som kommer etter 08 ikke skal registrere seg inn på 
SFO. Hva skjer ved brann, hvordan har de oversikt. Helle informerer om at fra 
08 skal alle utenom de med spesialavtale være ute. De som har spesialavtale 
har de kontroll på. Helle vil allikevel ta opp dette med SFO- leder Monica.  

12-19/20 Toalett- situasjon 
Det har kommet frem at det er jenter som ikke drikker på skolen fordi de kvier 
seg for å måtte gå på do. Spørsmål om det er godt nok renhold, og om evt. 
gutter og jenter kan få hver sine doer. Helle informerer om at det er god 
dekning på doer på skolen, og at det er daglig renhold på disse. Det er også 
tilbud om å bruke doen ved kunst og håndtverkssalen der det også er et skrin 
med «jenteting» hvis det skulle være behov for det. Helle tar opp dette med 
det aktuelle trinnet slik at de sammen kan få til en løsning. Vi spiller også 
ballen til elevrådet slik at det kan bli en god dialog om det å holde orden på 
doene, ikke forstyrre hverandre etc. Dette kan også inkluderes i konkurransen 
de har gående nå, angående rydding i garderobene, der beste klasse blir 
premiert på fredagene.  

13-19/20 Skoleskyss 
Det har vært dager der skolebussen er veldig forsinket, og at den ikke kommer 
pga. føret. Det er også rapportert at bussen som skal snu på Vrengen ikke gjør 



dette lenger. Slik skal det ikke være. Skolen tar opp dette med VKT. Samtidig 
oppfordrer hun foreldre til å si i fra når det er noe som ikke er som det skal 
med busstilbudet. Foreldrene ønsker også beskjed via skole-sms når det er noe 
med bussen, og Helle tar med seg den tilbakemeldingen.  

14-19/20 Info fra Helle 
- Siste info ang. Labakken skole er at byggestart er 23/1 og skolen skal 

være klar til skolestart høsten 2021. 
- Det er med stor sorg at gruppe 10 skal flyttes til Labakken. De får med 

seg kjent personale fra Brattås skole, og får forhåpentligvis en god 
overgang. Pedagogisk personale og personale med høgskoleutdanning 
følger med. Kabalen med hvilke fagarbeidere/assistenter som følger 
med landes førstkommende uke. Det blir ingen endringer på Brattås-
bygget før gr. 10 er etablert på Labakken, og det er foreløpig ikke lagt 
noe plan for dette. Skolen ser allikevel positivt på det med å få mer 
areal.  

- Skolen har gjennomført elevundersøkelse i 5., 6. og 7. klasse med gode 
resultater, og dette er noe skolen er svært stolt av. Det er viktig at 
elevene trives og har det bra på skolen.   

- Det er også gjennomført nasjonale prøver på 5. trinn med gode 
resultater i både engelsk, regning og lesing. Skolen er opptatt av å 
bruke resultatene godt, til å følge opp de med behov, og sørge for 
kvalitet i alle ledd i undervisningen.  

10-19/20 Brattåsdagen 
- Helle har tatt opp med personalgruppa, og de er positive til å flytte 

Brattåsdagen fra den travle perioden i juni, til etter oppstart på høsten. 
Det ønske om å unngå de første ukene. Brattåsdagen 2020 settes 
derfor til tirsdag 8. september. Siden dette er en prøveordning blir 
dugnadsarbeidet rundt Brattåsdagen et samarbeidsprosjekt mellom 5. 
klasse i inneværende skoleår, og 5. klasse i kommende 
skoeår(nåværende 4. klasse).  

15/19-20 Eventuelt 
- Møte i kommunens foreldreutvalg onsdag 15/1. Vår representant Kari-

Anne er forhindret fra å møte, og Silje kan heller ikke. Kari- Anne 
sender en forespørsel til Morten om han kan stille som vår 
representant på dette møte.  

- Vi ønsker å henvende oss til Kiwi for å få til en ny innkjøpsavtale i 
forhold til 17. mai og Brattåsdagen. Bestilling skal være pakket klar 
dagen før, evt. retur, premier og fruktkurv. Heidi og Cathrine tar 
kontakt med butikksjefen på Kiwi Kjøpmannskjær. 

- Minner 1. klasse om at det er deres jobb å koste skolegården før 17. 
mai, 1-2 uker i forkant.  

- 3. klasse har ansvar for å arrangere 17. mai, og det kan være lurt å 
starte planleggingen nå snart.  

- 4. og 5. trinn må sette ned en komite som organiserer Brattåsdagen.  
- 6. klasse har ansvar for å være med og arrangere 7. klasseavslutningen.  
- Foreldrene i 7. klasse har tradisjon for å underholde for elevene 

Dato for neste møte: 31. mars kl. 18-20 på Brattås skole. 


