
Referat fra FAU- møte 02.02.21 

Til stede:  

- Helle Wreen, rektor 

- Cecilie Wåg- representant 1. trinn 

- Cathrine Mortvedt- representant 2. trinn 

- Anne-Marie Storøy Sjonbotten – representant 3. trinn 

- Janne Henriksen- representant 4. trinn 

- Lene Munch Paulsen- representant 5. trinn 

- Heidi Seljord Barvik- representant 6. trinn 

Ikke til stede: 

- Elisabeth Wilhede Lien- representant 7. trinn 

Saksliste: 

1. Leder Heidi ønsket velkommen på FAU- møtet, som ble avholdt på Teams. Saker fra 

trinnene ble tatt opp: 

- Flere med barn på SFO kan ikke se inne på IST direkte om barnet er registrert 

kommet. Noen barn går til skolen, og det gir en ekstra trygghet om foreldre kan følge 

med på om barnet har kommet til skolen. Rektor Helle forteller at alle barn 

registreres når de kommer, det har imidlertid vært problemer med IST direkte 

knyttet til hva foreldre kan se av registrering. Det er viktig å gi beskjed til skolen, slik 

at de tekniske problemene fanges opp. Barna blir alltid registrert, og foreldre kan 

være trygge på at man blir oppringt om barna ikke kommer på skolen. 

- Foreldre fra 5 trinn ønsker at det skal komme en uttalelse fra rektor/skolen ift. de 

planlagte ROP boligene i Kjøpmannskjær. Rektor Helle sier at skolen på et så tidlig 

tidspunkt ikke kan uttale seg pga. skolens rolle i Færder kommune. Planene er i 

startfasen og det er ennå uklart hvordan boligene skal driftes. Skolen følger planene 

nøye og skolebarnas skolevei er viktig. 

- Det tas opp at elever synes at toalettene på skolen er skitne og uhygieniske. Det 

kommer frem forslag om premiering slik at det motiveres for å holde toalettene rene 

gjennom skoledagen. 

- 6. trinn som skal på leirskole, får støtte til skidag og kiosk. 

 

2. Saker fra skolen: 

- Helle informerer om FYSAK- Fysisk aktiv læring; hun har vært på PEP-talk, hvor alle 

tjenester i oppvekst i Færder kommune møtes. Der ble det vist frem en film som viser 

hvordan Brattås skole implementerer FYSAK i ulike former i løpet av skolehverdagen. 

FYSAK er en helhetlig plan, hvor alle i oppvekstsektoren skal være involvert; 

barnehage, skole og hjelpeinstanser. Nasjonalt senter for fysisk aktivitet, ved 

Høgskolen i Vestland, er en nasjonal satsing for fysisk aktivitet ved barnehager og 

barneskoler. Alle barneskoler i Færder kommune er med på deres plan. 

- Resultatene fra elevundersøkelsen er ikke klare ennå. 

 



3. Saker fra FAU- leder:  

- Heidi har, på vegne av FAU, vært på møte med Færder kommune angående ROP 

boligene. Det er ennå tidlig i planleggingen. Boligene er ment til å være 

døgnbemannede boliger for personer i rusomsorgen med funksjonsnedsettelser. FAU 

leder blir mottaker av mailkorrespondansen videre.   

 

4. Økonomi v/ Janne:  

- FAU har fått tilbake penger fra Pumptracken. Utgifter den siste tiden har vært penger 

til godteposer til juleavslutningen, samt penger til hengekøyeinnkjøp fra tidligere. 

Saldo på konto er 152 000 kr. 

 

5. 17.mai og Brattåsdagen: 

- 3. trinn står for 17.mai feiringen i år. Det er ennå usikkert om feiringen kan foregå 

som normalt. Eventuelt må det sees etter alternative løsninger. 

- Brattåsdagen var planlagt å arrangeres i september for første gang i fjor. Dette ble 

det ikke noe av pga. koronarestriksjoner, men vi håper på feiring tidlig høst i år. 

 

6. Neste FAU- møte planlegges 9. mars kl. 19-20, Teams eller eventuelt Brattås skole. 

Hør med trinnene på forhånd om det er saker som skal meldes inn. 

 

-  

 

  

 

 

      Referent: Anne-Marie Storøy Sjonbotten 


