Referat fra FAU-møte 22.10.2020
Tilstede: Vidar Lager 5a, Vibeke Næss Andersen 7c, Lene Kverme 2b, Linn Hasaas 1b, Marie Bakken
3b/1a, Bernt Risnes 5b, Heidi Sagafoss 3c, Øyvind Danielsen 2c, Gro Lien, Lene Rambekk 4b,
Kristine Helgesen 7b, Hanna Mikalsen 2a, Atle Steen Hansen 6b, Beate Maurstad 7a
1. Hva er FAU?
FAU kan engasjere seg og mene/gi råd om saker. Det gis en del informasjon som er nyttig for
foreldrene for skolen. Elevrådet deltar også på noen møter. De er i full gang med årets
aktiviteter, og har blant annet søkt et legat i Bamble kommune om støtte til hjelmer til
sparkesykler i SFO og nye fotballmål.
2 representanter fra FAU skal være med i SU – samarbeidsutvalget (her er også elevrådet og
politisk deltaker fra kommunen representert)
Av tidligere aktiviteter har FAU har vært med å planlegge storforeldremøte på skolen. Vi har
vært aktiv i planprosessene i kommunen, men våre kommentarer har i liten grad blitt hørt i
kommunen. FAU har også jobbet en del med trafikkfarlige forhold rundt skolen og
oppgradering av Eva Livs plass.
2. Valg av leder og nestleder
Leder: Karen Anne Gudbrandsen 4a
Nestleder: Øyvind Danielsen 2c
3. Skole og Covid-19
Det drives nå skole nesten som normalt, og driften er iht gult nivå. Skolen har fått tillatelse av
kommunelegen til å være hele trinn ute i skolegården samtidig.
Det er økt bemanning på SFO, og i utetida. Har fått god innkjøring på 1.trinn. Etablering av
SFO i 1.etasje har bidratt til dette.
Et utbrudd av smitte ved skolen, vil raskt føre til karantene for et helt trinn. Foreløpig har vi
ikke hatt noe smitte ved skolen.
Skolen er vasket hver morgen, overflater tas i tillegg midt på dagen. Gulvvask er redusert til
3g/uke. Rektor tar en ny runde med lærerne på rutiner for håndvask/spriting (særlig med tanke
på tidsbruk ved venting i vaskekø gjennom dagen).
Skolen er forberedt på hjemmeskole på en helt annen måte nå enn vi var i vår. Vil raskt være i
gang med hjemmeskole hvis/når det skulle bli aktuelt.
4. Nye læreplaner høsten 2020
I år er det nye læreplaner i alle fag. Innholdet for de ulike fag er stort sett som før, men
metodikk og tverrfaglighet står sterkt. I Zokrates timeplan skal det ligge lenke som gir
informasjon om læreplanene for perioden. Det er også gitt midler til nye læremidler, også
digitale. Et eksempel er Dragon Box, som nå prøves i matematikk i 1.klasse.
Det kommer mange nye læreverk på digitale plattformer. Disse oppdateres med dagsaktuelle
hendelser (Plast I Havet, presidentvalg osv.)
Skolen har kjøpt inn Relemo, digital ressurs som går på lesing.
Det brukes ulike ressurser ved skolene i Bamble for å få testet mest mulig. Rektorene vil se på
erfaringer og enes om felles løsninger.

Ukeplanene i Zokrates er tilpasset barna, de skal være lettfattelige for elevene.
5. Bruk av iPad i skolen/hjemme
Fra en av klassene er det kommet henvendelse om å legge inn restriksjoner og ytterligere
filter på iPader. Det er også ønske om å kunne styre skjermtid. IT i Bamble kommune gir
tilbakemelding om at dette ikke er mulig for disse iPadene. Det er foreldre som jobber i
Porsgrunn Kommune og kjenner til at der er slike restriksjoner er praksis i dag. Bakgrunnen
for dette ønsket er blant annet at det har blitt delt videoer på innenfor skolens kanaler som
ikke burde vært delt blant barn.
Skolen kan lage et avvik på dette. Gro følger opp saken videre.
Det er for øvrig bestemt at i Bamble kommune skal det brukes iPAD i hele skoleløpet 110.trinn
6. Info om ny APP til Visma
Det kommer ny app til Visma for å motta informasjon, Visma Flyt.
7. Eventuelt
Ikke meldt fravær meldes i løpet av første time for 1-3. klasse
Ikke meldt fravær meldes i løpet av dagen for 4-7.klasse
I Visma finner vi utviklingsskjema for barna.
Det gis god tilbakemelding på skolens oppfølging under koronanedstengingen. Skolen hadde
10-20 barn i omsorgstilbudet under koronanedstengingen.
Noen hadde ikke fått innkalling til dagens møte. Oppfordrer alle til å sjekke
spam/søppelkassen om den kan ha havnet der.
Tidligere dokument som beskriver våre innspill på trafikkfarlig skolevei er etterlyst.
Neste møte er 2.desember.

