
Brattås Skole FAU – Færder kommune
FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg - skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-

samarbeid. FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Har du en sak eller idé til oss? – kontakt din
FAU-representant 

Referat FAU-møte

Dato 16.06.2020 Start/slutt 20.30 – 22.00
Sted Møterom på "Teams"
Møteleder Silje Lyngnes Granlund Referent Hilde Paulin-Poulsen
Til stede Se listen under

Til stede Trinn FAU-representant
X 1 Cathrine Mortvedt
X 2 Silje Lyngnes Granlund
X 3 Janne Ekenes Henriksen
X 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
Referat fra forrige møte
Kommentar: Referatet var ikke oppe til godkjenning.

5-19/20 Økonomi
Saldo på bank er kr 124 064,47 pr i dag, samt kr 8 000 i kontanter hos Silje.

Følgende utgifter er ikke betalt enda:
 hengekøye-premiene til 17. mai
 7. trinn-avslutningen (middagen)
 lommepenger til leirskolen

FAU vil minne om at hver klasse kan søke om inntil kr 1 000 for tiltak i klassen.
20-19/20 Hvem fortsetter i FAU?

1.trinn: Cathrine har ett år igjen
2.trinn: Har ikke valgt ny representant enda
3.trinn: Har valgt ny representant. Janne har ett år igjen, og FAU mente det ville være 
best om Janne fortsetter neste år også, så ikke altfor mange slutter samtidig i FAU
4.trinn: Har ikke valgt ny representant enda
5.trinn: Heidi har ett år igjen
6.trinn: Har ikke valgt ny representant enda
7.trinn: Går ut

Ny 1. trinn har valgt representant

Så snart nye representanter er valgt, og FAU har konstituert seg, så må endringene 
meldes til Brønnøysund-registrene.

10-19/20 Brattås-dagen (skolens bursdag)
Brattås-dagen har blitt flyttet til 8. september. FAU diskuterte hvorvidt man skal 
planlegge for Brattås-dagen i 2020, eller om man skal utsette dagen til våren 2021. 
Skolen og FAU ønsker likevel å ha en markering for elevene i løpet av høsten.

Vedtak: Brattås-dagen utsettes til våren 2021 som følge av Corona-situasjonen.
6 og 14-
19/20

Info fra rektor
 Nye 1. trinn har hatt besøksdag og foreldremøte
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21-19/20 Steindeponi på Høgås
FAU har fått informasjon om at fylkeskommunen ønsker å ta i bruk Høgås som 
steindeponi dersom den nye fastlandsforbindelsen skal bygges. Dette vil føre til en 
enorm økning med tungtransport fra Kirkeveien og til avkjøringen til Høgås – også i 
skoletiden. FAU har sendt en mail til fylkeskommunen der vi stilte en del spørsmål, 
men pr i dag har vi ikke mottatt svar på vår henvendelse.

Skolen har mottatt en mail fra Skjerve velforening, der velforeningen uttrykker sterk 
bekymring for planene til fylkeskommunen vedrørende bruken av Høgås.

Skolen har ikke fått annen informasjon om mulig åpning av Høgås enn brevet fra 
velforeningen.

FAU vil purre på svar fra fylkeskommunen.
22-19/20 Evaluering av året som har gått

 FAU kom sent i gang. For neste år bør FAU ha sitt første møte senest i 
månedsskiftet september/oktober

 Det har vært avholdt 3 fysiske møter og 2 møter på "Teames"
 Har sendt en høringsuttalelse om "Digital plan for skolene"
 1. trinn: Ingenting å melde om
 2. trinn: Ingenting å melde om
 3. trinn: Ingenting å melde om. Det å være kasserer for 2020 har vært en enkel

jobb.
 4. trinn: Mye uteskole etter Corona. God læring når klassen har vært delt.
 5. trinn: Bra i 5. trinn. Klassen har hatt en utflukt der elevene skulle sykle til 

Tenvik uten følge av ansatte ved skolen. Det var tenkt at Tenvikveien ikke var 
spesielt trafikkert i de periodene elevene skulle sykle langs veien. Det endte 
likevel med at skolen stilte med følgebil.

 6. trinn: Bra hverdag etter Corona. Mye uteaktiviteter. Det kommunale FAU-
representanten må erstattes (Kari-Anne sitter til hun erstattes). Det kommunale
FAU er svært interessert i at lokal FAU-leder stiller.

 Rektor: Engasjert FAU som har fått til mye tross situasjonen. Det var fantastisk
å få elevene tilbake på skolen. 1. – 4. trinn har vært delt i mindre grupper. Det 
har vært fint med mye uteskole, og en god erfaring å ha med seg når den nye 
læreplanen kommer til høsten (annerledes læremåter). De ansatte har 
registrert at både store og små har endret bevegelsesmønsteret enn tidligere 
siden friminuttene er mer skjermet (klassevise friminutt). Det er mer ro og 
forbedret klassemiljø. På spørsmål fra FAU om hjemmelæring og uteskole har 
ført til tap av læring og i såfall hvor stort i omfang er vanskelig å si på 
nåværende tidspunkt. Men noe som er sikkert, er at læring ikke kun må foregå 
i klasserommet. Det er svært mange læringsaktiviteter som med fordel kan og 
bør løses praktisk ute, og som igjen fører til økt læringsutbytte. Det å ta i bruk 
uterommet, legge opp undervisning mer praktisk rettet, fokusere på økt fysisk 
aktivitet og kreativitet er også i tråd med ny læreplan som trer i kraft til høsten. 
Mange vil kanskje ha lært mye de ellers ikke ville ha lært, og ta med seg læring
de vil huske for bestandig. Lærerne vil uansett følge tett opp til høsten. 

15-19/20 Eventuelt
 Lærer IMI (Inger-Marie Iversen) skal gå av med pensjon nå. Hun har jobbet 

lenge på skolen. Vil det være en FAU-sak å gi henne en avskjedsgave?
Det kom frem at en lærer med like langt ansettelsesforhold gikk av med 
pensjon i fjor, uten at FAU ga en avskjedsgave.

Neste møte: Rektor kaller inn til nytt møte innen primo oktober 2020.


