
FAU-møte 08.11.2022 

Tilstede: Rektor Helle, Heidi, Cecilie, Therese, Cathrine, Anne-Linn, Julie   

Fraværende: Kristian  

Referent: Julie  

Agenda 

- Saker fra skolen  

- Saker fra trinnene  

- Evaluering av Brattåsdagen  

 

Saker fra skolen  

- Lærerværelset er fremdeles under oppussing etter brannen.  

- Skolefoto 

o Det har vært flere misfornøyde med skolefoto også i år. Det er Norsk Solefoto som er 

oppdragsgiver og som har tatt bilder de siste årene. Det er en fotograf som kalles 

Magic som skulle vært i fjor og som skolen har god erfaring med fra tidligere, han 

kom ikke og det ble sendt noen andre. Grunnet mye misnøye i fjor ble det avtalt at 

Linda Varpe (lokal fotograf) skulle komme å ta bildene i år. Men hun kom ikke, i 

stedet kom Magic som egentlig skulle komme i fjor. Det er ulike meninger rundt 

resultatet av årets bilder. Noen er veldig fornøyde og andre veldig misfornøyde, det 

skal litt til at alle er fornøyde, likevel er det viktig at fotografene som benyttes får 

frem noe naturlig hos elevene.  Det er i år noen som har fått søskenbilder og noen 

som ikke har fått, her må det være likt for alle.  

 Er fotografering noe man ønsker årlig?  

 Dette med foto skaper en del kjøpepress. Selve skolekatalogen er 

gratis og noe alle kan bestille. Og bildene kan man selv bestemme 

om man ønsker å bestille eller ikke. Dersom man setter fotografering 

kun til 1. og 7.klasse mister man muligheten til skolekatalog.  

o Helle sjekker opp diverse info rundt fotografering og 

skolekatalogen før neste møte også tar vi saken opp igjen da.  

- Trafikk på veien mellom skolen og barnehagen  

o Det er kommet flere henvendelser fra foresatte om at det kjøres raskt på veien 

mellom skolen og barnehagen. Skolen har tatt dette opp med bonden i enden av 

veien, tilbakemeldingen var at dette ikke var tilfellet da det kun er han som kjører på 

denne veien per nå. Dersom det ved senere anledning skal komme tilbakemeldinger 

på dette ønsker bonden at det skal informeres om tid, dato og kjøretøy.  

- Sosiale medier  

o Rektor har fått henvendelser fra 6.trinn vedrørende sosiale medier. Det har kommet 

ønske om et foreldremøte vedrørende nettvett og sosiale medier. I den forbindelse 

har det blitt opprettet dialog med politiet, som per nå ikke kapasitet til å arrangere. 

Politiet opplyser det jobbes med å arrangere et tverrfaglig møte mellom 

helesykepleier, skoler, politi samt andre aktuelle instanser i kommunen. Møtet er 

tenkt høst 23. Akkurat hvordan dette vil organiseres er per nå ikke avklart.  



o Det ble snakket om hvor viktig det er at barna får ta del i et eventuelt møte, for å øke  

kunnskap rundt bruk av sosiale medier. Mobbeombudet kunne vært aktuelt å trekke 

inn i et eventuelt foreldremøte. Det er ulike måter å organisere slike typer møter på. 

Et eksempel er at barna deltar på møte/forelesning på dagtid og at foresatte 

kommer på et møte på kvelden. Dette for å sikre at også barna får kunnskapen. Hva 

tenker FAU? Bør det være hele skolen, alle trinn?  

 FAU tenker at storskolen er viktig og muligens inkluder fjerdetrinn for å 

forebygge. Det ble og trukket frem viktigheten av å bli bedre kjent med 

foreldregruppen, da dette gjør terskelen lavere for å snakke om grenser og 

hva som er greit og ikke hva gjelder sosiale medier. Andres synspunkter er 

viktig for å skape forståelse og for å øke også egen kunnskap.  

 6.trinn lurte på om det er mulig for FAU å sponse noe, f.eks barnevakten, for 

å holde et møte.  

 Dersom FAU skal inn må det være for hele skolen og ikke enkeltrinn 

alene. Men det er flere ressurser man kan se til innad i Færder 

kommune, da det er mye ulik kompetanse der ute. Støtteapparatet i 

Færder kommune er stort.  

 Når det gjelder situasjonen i 6.klasse per i dag er det viktig at det 

gjøres tiltak nå. F.eks ved å avholde ekstra ordinært foreldremøte for 

jentene hvor sosiale medier er tema.  

 FAU ønsker at det fra høsten av settes fokus på dette for 4.til 7. 

trinn. At det avholdes et storforeldremøte. Barna bør inkluderes, og 

det foreslås at foresatte har møte i forkant og at barna involveres i 

etterkant. Da har foresatte allerede innsikt i hva som er snakket om 

og kan bistå barna når de jobber med tema.  

 For å skape engasjement og godt oppmøte på foreldremøte foreslås 

det fra Rektors side å ha et todelt møte hvor første del er felles og 

siste del er klassevis. Da med 4. til 7. klasse, hvor det kommer inn en 

ekstern fra mobbeombudet. FAU stiller seg bak forslaget. Det er da 

snakk om foreldremøte til våren 23. Rektor sjekker ut mulighet for 

dette og kommer tilbake.  

- Godteposer til jul  

o Skal disse videreføres?  

 FAU er enstemmige på at ja, det skal det. Alle elevene får godtepose siste 

dagen før juleferien. Rektor sender info om antall til FAU. Denne tradisjonen 

bygger oppunder gratisprinsippet og alle får akkurat det samme.  

- Saker fra trinnene 

o 1. trinn: trafikken Brattåsveien. Det er flere plasser på veien hvor barn må krysse 

uten at det er overgangsfelt. Spesielt de som kommer ut fra Hovlandveien, rett 

etter/før svingen er skummel. Disse barna må gå over privat eiendom for å komme til 

overgangsfeltet lenger opp.  

 Det er sendt henvendelse til kommunen om at fartsgrensen må senkes. 

Denne ligger på sakslisten til kommunen men bør purres opp. Heidi sender 

Rektor henvendelsene som er sendt til fylkeskommunen, som førsøker å ta 

saken videre.  

o 3. trinn: det er mye mobbing, slåssing og diverse uro på trinnet.  

 Det har vært utskiftninger av kontaktlærere grunnet permisjon, samt noe 

vikarer. Dette med relasjonsbygging har vært vanskelig og det har ikke vært 



noe uheldig på trinnet. Grunnet dette er det gjort flere tiltak for å ivareta 

elevene. Tilbakemelding fra rektor er at det per nå er rolig på trinnet. Men, 

det er fremdeles en del uro blant enkelte, som igjen er med på å bidra til 

dårlig stemning jevnt over. Rektor understreker at det er langt i fra kaos og 

at det som nevnt er blitt mye bedre. Det er per nå en person fra BVT som er 

god på relasjonsbygging som er inne og bidrar. Kontaktlærer Joakim er 

tilbake for fullt om kort tid. Rektor påpeker at det viktigste er å ivareta 

elevene, og at dette er hovedfokuset.   

o 4.trinn: Utstyrsnivået, etterspørres oppgradering og økning av kvantitet.  

 Rektor informerer om at det er noe utstyr som begynner å bli gammelt og 

som bør byttes ut. Kommunen har hatt dette oppe til politisk behandling og 

det er planlagt oppgradering. Det er per nå ikke avklart hva dette innebærer. 

Utstyrsparken oppgraderes stadig og skolen har også selv investert i noe på 

egenhånd. Viktigheten av at det også brukes bøker og blyant, i tillegg til de 

teknologiske hjelpemidlene trekkes frem.  

o 7.trinn: Tolk på foreldremøte. På foreldremøte som ble avholdt på trinnet var det 

noen av de foresatte som var i behov av tolk, men at dette ikke var organisert på 

forhånd.  

 Det er ikke alltid det er ønskelig med tolk, og det må være ønsket for at det 

skal organiseres. Rektor tar med innspillet videre.  

- Evaluering av Brattåsdagen  

o Arrangørene kommer med tilbakemeldinger om at det bør lages en komité siste 

foreldremøte i 4.klasse ettersom Brattåsdagen avholdes på høsten.  

o Ikke behov for kaker fra 5. trinn da det var mer enn nok kaker.   

o Eventuell mat som er igjen i fryser tas opp og brukes først  

o Det ble solgt mer mat enn kaker og det anbefales med 2 køer for mat for å 

effektivisere.  

 Overskudd fra Brattåsdagen kr. 8364,-  

 Overskudd fra 17.mai var kr.1569,- 

o For å ivareta gratisprinsippet ble det foreslått på et foreldremøte å lage klippekort til 

alle barna hvor det for eksempel inngår kake og saft. Og vider skru prisene opp slik at 

de voksne kan betale noe mer dersom de ønsker å handle noe. På denne måten 

ivaretas alle barna og det blir usynlig dersom noen foreldre ikke handler noe.  

o Innspill vedrørende Brattåsdagen er at det er ønskelig at den flyttes tilbake til slik 

den var før, på vårparten, slik at man kan se hva barna har jobbet med gjennom året. 

Videre var det gode priser og en fin dag. Savnet noe mer underholdning, spesielt 

ansatt innslaget.  

o Evalueringen fra lærerne sin side var at flere foresatte som syntes det var fint 

underholdningen var relativt kort. Samt at det var samlende at Brattåsdagen ble 

holdt på høsten, som en fin kickstart på det nye skoleåret.  

o Det er enstemmig ønskelig å fortsette med Brattåsdagen  

 

 

Neste FAU Møte avholdes: 17.januar kl. 18:00 på personalrommet Brattås skole 

 

 


