
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 31.03.2020 Start/slutt 18.00 – 19.28 

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 

X 7 Morten Alexander Palm 

X Rektor Helle Wreen 

 
 
 

Saksnr. Beskrivelse/vedtak 

 Referat fra forrige møte 
Kommentar: Det kan oppfattes som om foresatte pålegges å ha underholdning på 7. 
trinn-avslutningen. Dette er ikke et pålegg, men heller en tradisjon. 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

5-19/20 Økonomi 
Vipps er på plass. 
Janne disponerer kontoen. 

6 og 14-
19/20 

Info fra rektor 
❖ Det er en rar og ny situasjon 
❖ Hovedfokus på å ivareta elevene 
❖ Skolen sendte ut mye informasjon 12.3 og de påfølgende dagene. 
❖ Opplever et enormt engasjement blant samtlige lærere med tanke på tilrettelegging 

for hjemmelæring 
❖ Dagplanene fra lærerne er ment som et utgangspunkt. Skolen er veldig klar over 

utfordringer med kombinasjonen hjemmekontor og hjemmeundervisning. Rektor 
presiserte at oppgavene skal ses på som et utgangspunkt. 

❖ I 1. – 4. trinn har noen startet med "Teams". Dette er en kommunikasjonsplattform 
fra Microsoft. I "Teams" kan man både skrive meldinger og foreta videosamtaler 
(som på f.eks "Skype"). 5. – 7. trinn har stor aktivitet påp "Teams", og de møtes 
både i hel gruppe, mindre grupper og grupper for spesialundervisning. 

❖ Alle lærerne opplever en god dialog med hjemmene. 
❖ Det er viktig at alle elevene vet at de har noen voksne å snakke med. I skoleregi er 

kontaktlærer, sosiallærer (Linda) og helsesykepleier tilgjengelig. Mange elever 
benytter seg av dette. 

❖ Det ble avholdt elevrådsmøte 31.3.20 for 5. – 7. trinn. De utarbeidet en 
spørreundersøkelse, som vil bli sendt elevene. 

❖ Skolen har fokus på at elevene ivaretas. 
❖ Det er mellom 1 og 6 elever daglig på skolen. I tillegg kommer Gruppe 10, som har 

et eget opplegg. 

16-19/20 Tilbakemeldinger fra klassene: 
1.trinn 
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Fungerer kjempebra. Elin (lærer) leverer utskrifter, ved behov, til de hjem som 
ikke har printer. Super-fornøyd med opplegget på skolen. Barna har stort sett 
en annen fra klassen å være sammen med på skolen. 

2. trinn 
Gjennomtenkt og godt opplegg. Må velge ut noe fra planen, fordi man rekker 
ikke gjennom hele planen. Noe kunne kanskje vært på en ukeplan, slik at man 
kan planlegge dagene bedre. For de yngre er det større behov for mer hjelp fra 
foresatte enn på de høyere trinnene. Skolen er åpen for individuelle 
tilpasninger. 

3. trinn 
Fungerer kjempefint. Tålmodighetsprøve noen ganger. Men, all ære til lærerne. 
Hva med det sosiale? Det er mye trafikk på "Skype". 

4. trinn 
Starter med "Teams" i morgen. Det kan se ut til at 4. trinn har større mengde 
fag hver dag enn andre og høyere trinn. Lærerne er tilgjengelige, og har 
gjennomført "Teams"-samtale med elev kl 18.30. Kjempebra! 

5. trinn 
Bare positive tilbakemeldinger. Imponert over morgen- og 
ettermiddagsmøtene. Dersom mikrofonen på skole-PCen ikke fungerer, så 
kontakt skolen for å bytte PC. 

6. trinn 
Mange positive tilbakemeldinger. Møtene i Teams oppleves som positive og 
viktige for elevene. Det har også kommet tilbakemelding om at mengden 
oppgaver kanskje er litt mye, og at det stort fokus på læringsmålene. Det er 
også for mye nytt stoff. Det ble også gitt tilbakemelding om at gruppe 10 syntes 
at kommunen har håndtert situasjonen veldig godt. Kun positive 
tilbakemeldinger. 

7. trinn 
Opplegget fungerer veldig bra, og det er eget opplegg med friminutt og lunsj. 

 
Rektor: Det viktigste i denne situasjonen er at man har det bra! 
 
Ros til rektor for all informasjon som ble sendt innledningsvis i denne unntaksperioden. 
 
Kan man få på plass en plattform for de yngste? Kan skolen bruke "Teams"? Kan ikke 
pålegge foresatte å ha nettbrett eller PC, og skolen har ikke tilstrekkelig mengde utstyr 
for utlån. Det forsøkes å finne en løsning for 1. – 3. trinn. 
 
Alle trinn opplever å få tilbakemeldinger fra lærerne, både pr e-post, SMS, facetime og 
telefon. 
 
Det var enighet i FAU om at vi er heldige som har barn som takler de digitale 
løsningene så raskt. 

 

17-19/20 17. mai 
Hvorvidt det blir arrangert 17. mai-feiring i år eller ikke, er nok en beslutning som tas på 
nasjonalt nivå, det vil si av Stortinget eller regjeringen. Det antas at det kommer mer 
informasjon om dette i løpet av påsken. 
 
Det er inngått avtale med Kiwi Kjøpmannskjær om at de pakker bestilte varer til avtalt 
tid. De kan ikke ta i mot retur på kjølevarer, fordi de må være 100 % sikre på at 
kjølevarene er oppbevart i henhold til krav. De har lovet en fruktkurv og noen premier. 

18-19/20 7. trinn-avslutningen 
7. trinn har hatt komité-møte, men det er uklart om det har blitt diskutert om hvorvidt 
avslutningen skal avholdes eller ikke. 

19-19/20 Noe FAU kan bidra med i dagens situasjon? 
❖ Fint med dagens møte 
❖ FAU-representantene går tilbake til klassen og gjentar viktigheten med dialog og 

tilpasninger. Må gjøre så godt man kan 
❖ Kan lærerne nevne på planene at det er helt greit med tilpasninger? 
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❖ Kan FAU kjøpe nettbrett til de som mangler, med tanke på gratisprinsippet? 
➢ Lærerne ber klassene om en tilbakemelding om behovet for nettbrett/PC i 

løpet av uka 

15-19/20 Eventuelt 
❖ Man kan møtes i grupper på inntil 5 stykker. Anbefalingen om avstand kan likevel 

overholdes. FAU velger å følge anbefalingene gitt av helsemyndighetene. 
❖ Har skolen gjort seg noen tanker rundt "Minecraft Education"? Info fra rektor i 

etterkant av møtet: Elevene har tilgang til Minecraft Education med office-kontoen 
til elevene (epost-adressen er brukernavn@v-man365.no og passordet er det 
samme som i FEIDE). Det er godkjent bruk av IKT-kontakten i kommunen. 

❖ Lærerne er i dialog med de hjemmene der barn kanskje opplever en utfordrende 
hverdag. 

 
 
 
 
 
 
Neste møte: Ble ikke avtalt. 
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