
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 14.11.2019 Start/slutt 18.00 – 19.45 

Sted Brattås skole, personalrommet 

Møteleder Silje Lyngnes Granlund Referent Hilde Paulin-Poulsen 

Til stede Se listen under 

 
 

Til stede Trinn FAU-representant 

 1 Cathrine Mortvedt 

X 2 Silje Lyngnes Granlund 

X 3 Janne Ekenes Henriksen 

X 4 Hilde Paulin-Poulsen 

 5 Heidi Seljord Barvik 

X 6 Kari Anne Grytnes 

X 7 Morten Alexander Palm 

X Rektor Helle Wreen 

 
 
 

Saksnr. Beskrivelse/vedtak 

1-19/20 Stiftelsesdokumentene 
Silje gjennomgikk forslag til stiftelsesdokumentene for å få stiftet Brattås skole FAU i 
Færder kommune. Helle og Silje signerer. 
Vedtak: Stiftelsesdokumentene ble enstemmig godkjent. 

2-19/20 Vedtektene for Brattås skole FAU 
Silje gjennomgikk forslag til vedtekter. 
Vedtak: Vedtektene ble enstemmig godkjent. 

3-19/20 Signaturrett 
Vedtak: For skoleåret 2019/2020 har leder og kasserer signaturrett hver for seg 

4-19/20 Fordeling av roller og ansvar 
Leder: Silje Lyngnes Granlund 
FKFU: Kari Anne Grytnes 
Materialforvalter: Morten Alexander Palm 
Kasserer: Janne Ekenes Henriksen 
Sekretær: Hilde Paulin-Poulsen 
Styremedlemmer: Heidi Seljord Barvik og Cathrine Mortvedt 
SU-representanter: Morten Alexander Palm og Silje Lyngnes Granlund 
Vara for SU-representantene: Heidi Seljord Barvik og Cathrine Mortvedt 
 
Fra skoleåret 2020/2021 må leder årlig melde endring i styresammensetningen til 
Brønnøysund-registrene. 
 
Rektor innkaller til første møte på høsten. 

5-19/20 Økonomi 
Har ca kr 140 000 i banken og kr 8 000 i kontantbeholdning. 

6-19/20 Info fra rektor 
 Oppstart 

 Fin oppstart og nye lærere har funnet seg godt til rette 
 Stor stas med pump track'en 
 Ved oppstart ble det fordelt banetid, men nå er det mer blandet  
 Barn som ikke benytter SFO-tilbudet kan benytte pump track'en etter kl 16.00 

 Fagfornyelsen 
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 Mye jobbing rundt dette 
 Nye lærerplaner offentliggjøres 18.11.19, og vil være gjeldende fra og med 

skoleåret 2020/2021 
 Prøver i dag ut 6-ukersplaner der deler av innholdet er tverrfaglig 
 Målet er dypere læring for å øke forståelsen innen enkelte områder (dybde 

fremfor bredde) 
 Opplæringens verdigrunnlag 

 Menneskeverdet 

 Identitet og kulturelt mangfold 

 Kritisk tenkning og etisk bevissthet 

 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

 Respekt for naturen og miljøbevissthet 

 Demokrati og medvirning 
 Tverrfaglige temaer 

 Demokrati og medborgerskap 

 Bærekraftig utvikling 

 Folkehelse og livsmestring 
 Stor omstilling for lærerne, men positivt mottatt 
 Mye engasjement, samarbeid og deling av ideer 
 Planleggingsdag tidligere i høst for å sikre utveksling av informasjon innad i 

kommunen gjennom forhåndsbestemte sesjoner 
 Nye kommunale retningslinjer angående fravær. Rektor eller inspektør har 

presentert disse retningslinjene på høstens foreldremøter, unntatt i 3. og 6. trinn. 
Disse trinnene vil bli presentert for retningslinjene etter jul. Det er fokus på nærvær 
i forhold til skolevegring (utspring fra Oslo-skolen) 
 Læringsmiljø 
 Trygghet i klasserommet 
 Klasseledelse 
 Oppfølging ved fravær 
 Ved mer enn 10 % fravær tar skolen kontakt med hjemmet 

 Brattås-nytt kommer i nær fremtid 
 Ny helsesykepleier (tidligere helsesøster) er Marit Helgesen. Hun har kontortid ved 

skolen hver mandag og onsdag 
 Bruk av bygget 

 Skolen kan gjerne brukes til sosiale ting på ettermiddagene (som 
bursdagsfeiring, pepperkakebaking, disco etc.). Det er i all hovedsak SFO-
basen, kjøkkenet og aulaen som kan disponeres i ukedagene. Gymsalen er 
stort sett leid ut i ukedagene, og i helgene er utlån litt vanskelig på grunn av 
alarmen. Dersom man ønsker å låne bygget, så kontakt rektor. 

7-19/20 Tidligere vedtatte støtteordninger 
FAU har tidligere fattet vedtak om at klassene ved skolen kan søke om inntil kr 1 000 
for ekstra hygge i klassen pr år. 
 
FAU har tidligere fattet vedtak om at 7. trinn støttes med inntil kr 300 pr elev til 
avslutningen. 
 
FAU har tidligere fattet vedtak om å støtte skolens juleavslutning for elevene med 
godteposer. Disse har en verdi på ca kr 25 pr. pose. 
 
FAU har tidligere fattet vedtak om å støtte elevene som skal på leirskole med inntil  
kr 200 i lommepenger pr elev, hvor av kr 100 er til godteri og kr 100 er øremerket  
t-skjorte. 
 
Vedtak: FAU viderefører disse støtteordningene for skoleåret 2019/2020. 

8-19/20 Facebook (FB) 
 Referat fra FAU-møtene skal offentliggjøres via skolens hjemmeside. Samtlige 

representanter skal også informere i klassens FB-gruppe i forkant av FAU-møte. I 
etterkant av møtene skal representantene legge ut link til referatet. 
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 Flere av barna i 7. trinn har tilgang til FB, og flere av barnas venner sender 
venneforespørsler til foresatte. Har FAU en anbefaling om hvordan dette kan 
håndteres? 

      Vedtak: Dette må være opptil den enkelte foresatte å vurdere. 

9-19/20 Info fra FKFU (Færder kommunale foreldreutvalg) 
Stor-foreldremøte 27.11.19 kl 18 – 20 på Nøtterøy kulturhus. 
Temaet for møtet er "Livsmestring i selvrealiseringens tid", og foredraget holdes av 
Mattias Øhra. 
 
Alle FAU-representantene legger ut informasjon fra Kari Anne på FB-gruppene. 
 
FKFU retter fokus på felles regler på skolene i forhold til utenlandsturer, dugnader etc. 

10-19/20 Brattås-dagen 
Det har kommet uttalelser om at det skjer mye på kort tid i forbindelse med 17. mai, 
Brattås-dagen og sommeravslutning for klassene. Det kom forslag om å flytte Brattås-
dagen til midten av juni, slik at Brattås-dagen kanskje kan brukes som 
sommeravslutning. Et annet alternativ er å flytte Brattås-dagen til etter sommeren. 
Rektor tar med seg forslagene tilbake til personalet for videre diskusjon, og kommer 
med mer informasjon om tidspunkt for Brattås-dagen 2020 på neste møte. 

 
 
 
 
 
 
Neste møte: 09.01.2020 kl 18.00. 
 
 


