
Referat fra FAU-møte 09.03.21 

Til stede:  

- Helle Wreen, rektor 

- Cecilie Wåg- representant 1. 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 

- Elisabeth Wilhede Lien- representant 7. trinn 
 

Ikke til stede: 

- Cathrine Mortvedt- representant 2. trinn 

 

Saksliste: 

1. Velkommen ved leder Heidi. Møtet ble avhold på Teams. Det ble vedtatt at referat 

fra FAU-møtene godkjennes i etterkant av møtene og legges ut på Brattås skoles 

hjemmesider før neste møte. 

2. Informasjon fra skolen ang. rødt nivå: 

Helle informerer om overgangen fra gult til rødt nivå, som tredde i kraft 5. mars for 

barnehager og barneskoler i Færder kommune. 1-4 trinn har friminutt samtidig, men 

fordelt på ulike soner, det samme har 5-7 trinn. Noen klasser er delt inn i flere 

kohorter, andre ikke. Vurderingen som ligger til grunn, er blant annet smittevern, 

størrelse, trygghet og stabilitet. Alle trinn har en uteskole dag hver for å redusere 

trykk på basen. Gymsalen er stengt, kun utegym. 

 

Det er mye ekstra arbeid for lærerne; mye praktisk ift. smittevern, samtidig som all 

læring skal kvalitetssikres. Deres største fokus er at elevene skal ha det bra.  

 

Skolen er fornøyd med godt foreldresamarbeid ift. smittevern, symptomer osv.  

 

3. Elevundersøkelsen 2020 

Hvert år gjennomføres elevundersøkelsen for 5-7 trinn. Elevene får si sin anonyme 

mening iblant annet disse temaene: trivsel, medvirkning, støtte fra lærerne, støtte fra 

foreldre/foresatte, læring, mobbing, m.m. 

 

Brattås skole skårer bra i elevundersøkelsen. Alle svar blir gått grundig gjennom for å 

avdekke om det er noen områder skolen må jobbe mer med. Da settes det i gang 

tiltak.  

 

 



4. Brattåsdagen: 

Vi håper på at det lar seg gjennomføre å arrangere Brattåsdagen tirsdag 7. 

september. Det er 5. klasse som står for arrangementet.  

 

5. Saker fra trinnet/ eventuelt: 

Ingen saker fra trinnene.  

 

- Det skal velges inn noen nye medlemmer til FAU til høsten. Det kan være en fordel å 

gjøre dette på foreldremøte på våren slik at FAU kommer raskt i gang til høsten. 

- Avslutningen til 7.klasse. I fjor ble det arrangert ute, det ble servert porsjonspakket 

mat. Det er foreldrene som står for planleggingen. FAU bidrar med penger. 

- Neste FAU møte 11.mai kl. 19.00. Husk å be trinnene melde saker inn i forkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Referent: Anne-Marie Storøy Sjonbotten 


