
Referat fra FAU møte 07.02.22 

Til stede:  

- Julie Markussen- representant 1.trinn 

- Cecilie Wåg- representant 2. trinn 

- Cathrine Mortvedt- representant 3. trinn 

- Anne-Marie Storøy Sjonbotten – representant 4. trinn 

- Lene Munch Paulsen- representant 6. trinn 

- Heidi Seljord Barvik- representant 7. trinn 

Ikke til stede:  

- Helle Wreen- rektor 

- Anne- Linn Nyfelt- representant 5. trinn 

Saksliste: 

1. Velkommen ved FAU leder Heidi. Møtet holdes på Brattås skole og starter med oppfølging av 

saker fra forrige FAU møte: 

- FAU ønsker å høre om skolen og Færder kommune har konkrete løsninger på 

romfordelinger. Det er meldt inn 37 nye førsteklassinger fra høsten og både 5 og 6 trinn må 

deles i to pga store klasser. Det stilles spørsmål om rommene som brukes nå er egnet, ift. 

luftkvalitet, lydisolering og størrelse. Romløsningen for SFO er heller ikke ideelt.  

 

2. Økonomi: Rask gjennomgang ved økonomiansvarlig Cecilie Wåg:  

-4. trinn har fått støtte til å lage et samisk måltid. 

- FAU støtter 6. og 7. trinn med lommepenger og heiskort til leirskole. 

 

3. Det ser ut til at det blir en normal 17.mai i år med arrangement på skolen. Det er 3. klasse 

som er ansvarlig for å arrangere. FAU representant for 3. trinn gir beskjed til foresatte på 

trinnet om å sette sammen en 17.mai komite.  

 

4. Saker fra trinnene: 

-  2.trinn: Det kjøres i høy hastighet i strekningen fra barnehagen og ned til gården bak 

skolegården. Det er mange barn som går der når de kommer gående til og fra skolen og mens 

de parkerer syklene. 

- 3. trinn: Mange foresatte er frustrerte over at de ikke får tak i SFO personalet via telefon. 

Foresatte blir engstelige når viktige beskjed ikke blir gitt. ‘ 

Foresatte lurer på om det kan opprettes en felles Facebook gruppe for gjenglemt/ mistet tøy. 

FAU svarer at det er det bare å gjøre, siden kan deles på klassenes facebookgrupper slik at 

flest mulig blir opplyst om gruppen. 

- 4. trinn: - Det settes spørsmål over hvilken informasjon/ opplæring vikarene får før de er i 

klassene. Noen elever har fortalt om episoder hvor vikarene har rettet på tegninger og 

kritisert. 

- 7. trinn: Flere foreldre forteller om frustrerte elever som ikke får ha gym i gymsalen fordi 

gymsalen ligger vegg i vegg med musikkrommet som brukes som klasserom. 



- Det kommer spørsmål fra flere trinn ang løsninger ved at skolen er for liten per nå men også 

for nye trinn ved skolen. 

 

5. Neste FAU møte blir 31. mars kl 18.00 på Brattås skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referent: Anne-Marie Storøy Sjonbotten 


