
FAU møte 04.02.2021 

Tilstede:  

Frode Gabrielsen, Nina Gretland, Ann Helen Olafsen, Helene Bokerød Strand, Gunnhild F-Johansen, 

Elisabeth Utsi, Nils Buer, Linda-Mari Aukrusttrædet, Trine Ørås 

SAKSLISTE 

• Skolens permisjonsregler og innstramninger av dagens rutiner 

Skolen ønsker å stramme inn reglene for permisjon. Det anbefales å ta ferieturer med mer 

innenfor kalenderårets allerede 14 uker uten skole. Må dere likevel ta ferie i en av 

skoleukene, må dere søke permisjon for dette. Søknaden vil da høyst sannsynlig bli avslått. 

Det er likevel opp til foresatte om de vil ta barna ut av skolen tross avslag. Velger de å ta ferie 

så må foresatte fortsatt ta ansvar for opplæring, men eleven vil i tillegg få fravær fra skolen. 

• Informasjon om neste år og mer fådelt skole 

Som tidligere nevnt blir det en reduksjon i voksentettheten på skolen. Det er stor 

sannsynlighet for at 1. og 2.trinn, 3. og 4.trinn osv vil få mange av sine timer sammen. De tre 

hovedfagene norsk, matematikk og engelsk skjermes så langt det er mulig. Elevtallet er 

ventet å synke de neste årene og fortsatt flytter det flere elever fra skolen enn til. 

• Informasjon om skolens arbeid mot mobbing (Opplæringsloven kap9A) 

Det systematiske arbeidet hjemles i opplæringsloven kapitel 9A. Ved hendelser skal det lages 

en aktivitetsplan innen 5 dager etter at krenkelsen er gjort kjent for skolen. Det er ofte 

vanskelig å komme til bunns i saker og brillene som ser kan være forskjellig. Uansett er 

skolen avhengig av godt samarbeid med foresatte for et best mulig skolemiljø. Mange av FNs 

bærekraftmål påvirkes av et godt arbeid med skolemiljøet: 

 

3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder   

4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 

livslang læring for alle  

5. Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i 

samfunnet 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 

økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle 

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 

robuste og bærekraftige 

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende 

samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge 

velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 

17. Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet 

og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 

 

• Reduksjon av elevtall og sammenslåing av to alderstrinn. Klassestørrelser. 

Skolen ønsker allerede dette semesteret å se på en sammenslåing av 2. og 3.trinn for en 

bedre utnyttelse av ressursene. 

 

• Saker fra FAU til SU/SMU 

- Ivaretakelse av barn hjemme med forkjølelsessymtomer el. Karantene. 



FAU ønsker at kontaktlærer eller faglærer kan ta kontakt med hjemmeværende 

elever(teams/SMS/tlf.samtale). Dette for at eleven skal kunne føle seg ivaretatt i en sårbar 

situasjon. 

- Jubileumsvideo  

FAU lurer på om det er mulig å innhente ett spesifikt skjema i forhold til å legge ut denne 

videoen på skolens nettsider? Ble dette gjort i forkant ? 

• Neste FAU-møte 

Neste FAU møte blir torsdag 25 mars -2021 kl. 18.00 

• Eventuelt 

 


