
Referat FAU-møte 13.09.2022 

Til stede: Heidi, Cathrine, Julie, Cecilie, Therese, Anne-Linn, Helle 

Fraværende: Kristian  

Kort presentasjon av medlemmene i årets FAU samt fastsettelse av roller.  

Heidi: Leder 4. trinn   

Cathrine: Nestleder 1.trinn  

Julie: Sekretær 2. trinn  

Cecilie: Kasserer 3. trinn   

Therese: Materialforvalter 7.trinn  

Medlemmer: Kristian og Anne-Linn 5. og 6. trinn  

Status skolestart ved rektor Helle:  

Behagelig at det ikke er restriksjoner. Vært en god oppstart generelt. Førsteklasse virker trygge og 
fornøyde. Tilbakemeld. Fra foresatte er at det har vært en veldig fin oppstart samt tilvenning i 
forkant av skolestart. Samarbeidet med barnehagen har vært godt. Pedagogene som har jobbet med 
lærerne på skolen har gitt tilbakemelding om at det har vært fint. De har hatt mulighet til å bli kjent i 
forkant av oppstart, noe som virker å ha hatt en positiv effekt med tanke på oppstart i skolen.  

Førsteklasse er i nye lokaler. Det var ferdig (sett bort fra garderobeløsningen) til oppstart. Både rom 
og baser fungerer godt. Den egne inngangen og basen skjermer førsteklasse på en god måte hvor det 
oppleves som trygt og godt. Garderobeløsningen er ferdig om veldig kort tid.  

Brann på personalrommet 13.09 

Det har i dag (13.09) vært en brann på personalrommet. Brannen ble oppdaget raskt. Rutinene viste 
seg å være godt innarbeidet og alle kom seg ut raskt. Ingen ble utsatt for fare. Det var dog noen som 
opplevde det som skummelt. Alt i alt ble ungene godt ivaretatt. Brannvesenet gjorde gode 
vurderinger fortløpende ifht. Hva som kunne gjøres inne når brannen var slukket. Det ble til slutt 
vedtatt å stenge skolen slik at det ble godt nok luftet ut.  

Det ble stilt spørsmål rundt informasjon ut til foresatte. 2. trinn hadde tilbakemeld på at det burde 
vært sendt it info til foresatte før det kom i avisen. Rektor informerer om at det ble sendt ut så snart 
de hadde god nok oversikt over situasjonen. Og avisen var rett og slett for raskt på. I tillegg twittrer 
politiet så snart det er utrykning. Derav får avisen tidlig info. Informasjon til foresatte ble sendt ut så 
snart det var oversikt over situasjonen. Ønsket er alltid å informere så tidlig som mulig, samtidig som 
det må ivaretas alt som kreves i situasjonen. 

Skoledagen går som vanlig i morgen (14.09.22). Personalrommet er stengt av, men det er satt inn 
vifter og luftforfriskere i lokalene. Det er et eksternt firma som har vært å tatt målinger og foretatt 
klareringen sammen med kommuneoverlegen.  

 

 

 



Fotografering 

Linda har undersøkt ifht. Fotografering da det var en del misfornøyde foresatte og lærere etter 
fjorårets bilder. Det er snakket med samme firma, men med en annen fotograf, Linda Varpe, som de 
kunne love vi fikk om skolen benytter seg av samme firma. FAU er enstemmige i at vi da går for den 
løsningen.  

Bursdagsfeiringer  

Rektor lufter for FAU ifht. Bursdagsfeiringer. Både når det gjelder å feire samt å gå i bursdag, da det 
koster en del. Kan vi tenke annerledes når det gjelder bursdager? At det viktigste ikke er gaver men 
opplevelser for eksempel?  

I førsteklasse har det vært stort engasjement rundt dette. Det er lagt en lav list ifht. Hvordan ting skal 
gjøres og gjennomføres. Det er laget en maksgrense på gaver, samt at det ikke må være gave og det 
har foregått på skolen. Det har vært samlet inn gaver som er kommet i en pose, også har disse blitt 
sett på av bursdagsbarnet etter selve bursdagen. Dette tar fokuser bort fra gaver, og det blir ikke 
merkbart dersom noen for eksempel ikke har med seg gave.  

Det er ulike praksiser rundt om på de ulike trinnene når det gjelder måten bursdager feires på. Det er 
vanskelig å skulle endre praksiser som er innarbeidet, men FAU kan oppfordre til lavterskel 
bursdager. Samt oppfordre til at det er en åpen dialog innad i foresatt-gruppen på de ulike trinnene. 
På denne måten sikres det at alle blir bedt og at man unngår ekskludering. Gymsal er mulig å låne i 
helgene, uten kostnad. Oppfordres til å feire flere barn sammen.  

Saker fra trinnene 

Tredje- og sjettetrinn – Innspill fra forelder om ønske å avvikle Brattåsdagen med hensyn til 
gratisprinsippet.  

 Se eget punkt  

Tredjetrinn – opplever at det er mye fravær fra lærerne sin side, som igjen generer en del uro.  

 En kontaktlærer er i foreldrepermisjon. Det har og vært noe sykt barn som 
naturlignok generer fravær hos lærere. Dette er å forvente. Samtidig er det en ny 
lærer som trenger tid til å lære klassen å kjenne.  

Engasjement i foresatt-gruppen. Sliter med å få med seg foreldrene. Vanskelig å få 
«napp» til for eksempel å skulle bake kake til Brattåsdagen.  

 Vil bli snakket om på foreldremøte  

Brattåsdagen  

Tilbakemelding fra komiteen er at de er i rute og har oversikt. 

Det var mye igjen etter 17.mai som nå brukes videre på Brattåsdagen. Prisnivået fra 17.mai ble 
forsøkt lagt på et nivå som skulle være overkommelig for de fleste. Og for at alle skulle kunne få noe 
ble det mulig å velge mellom is og kake som premie.  

Kaker til Brattåsdagen leveres på selve dagen.  

 

 



Gratisprinsippet  

Brattåsdagen er foreldredrevet og en tradisjon som har vært i mange år. Inntektene går til FAU og 
således tilbake til ungene igjen. FAU sponser 7.klasse avslutningen, leirskole og trivselsmidler til 
klassene.   

Er det andre måter å gjennomføre dagen på? Gratis kake? At alle selv tar med det de skal spise 
drikke, for eksempel.  

FAU lufter i foreldremøtene hva de ulike trinnene tenker rundt dagen, samt informerer om hvorfor vi 
arrangerer dagen og hva midlene går til. Det kan også opplyses om at dersom det er innspill man ikke 
ønsker å ta opp i plenum kan man ta kontakt direkte med FAU representant eller lærer. Brattåsdagen 
arrangeres for å kunne ivareta gratisprinsippet i skolen. Tema tas opp igjen ved neste FAU møte hvor 
innspill fra trinnene tas med.  

Helle sender ut info til foresatte om formålet med Brattåsdagen i forkant av selve dagen i forbindelse 
med invitasjonen.  

 

 

Neste FAU-møte avholdes 8.11.2022 kl. 18:00    

 

 

 

 


