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Referent fra FAU-møte 09.12.20 kl. 17:30 i Teams  
 
Faste saker:  

 Kommentarer fra forrige møtereferat. 

Ingen hadde kommentarer til forrige møtereferat. 

 Årshjul for FAU Herre skole. 

Ingen saker på FAU årshjul for desember og januar. 

 Runde rundt bordet 

Det kom inn spørsmål ang fådelingen av Herre skole.  

Hvordan skal neste år bli? Hvordan skal klassene deles da? Skal Herre skole forsetter 
å være fådelt? Hva med elever som nå i år er delt med andre klassetrinn, blir det 

repetisjon av pensum for disse neste år? Klassemiljø? 

Flere lærere har utrykt utfordringer med fådelingen.  

Utfra flere innspill har en foreldregruppe sendt et redegjørelse brev til de folkevalgte 
i kommunestyret før de skal beslutte nytt budsjett for 2021. 

Spørsmål fra runde rundt bordet blir tatt videre til SU møte 09.12.20 kl19.00 

 Aksjonslisten/FAU organisering (Teams) 

Ingen nye aksjoner. 
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Sak 07 2020-21 Brev fra FAU Rugtvedt ang. den nye ungdomskolen. v/ Annette 

FAU har fått forespørsel fra FAU på Rugtvedt og Rønholt ang. samarbeide i 

forbindelse med den nye ungdomskolen.  

Saken gjelder timeplanen, busstilbudet og fritidsaktiviteter som har blitt informert 
om til de forskjellige skolene.  

Ønske fra FAUene er 5 like skoledager der elevene slutter rundt 1330 slik at 

skoledagene ikke blir alt for lange for elevene. Busstilbudet til elevene skal være 
kortest mulig, slik at elevene rekker andre aktiviteter ved siden av skolen. Rektor 

ved ungdomskolen ønsker per dags dato at de skal gis lekser til elevene etter 
skoletid, og da blir skoledager frem til 14:45 + busstur lang.  

FAU forsetter samarbeidet med de andre FAUene og deltar på fremtidige møter ang. 
ungdomskolen. 

Sak 08 2020-21: Ny app – Min skole Visma v/ Linn 

Linn ønsker at klassekontaktene legger ut en påminnelse på klassens Facebook side 
ang. ny app -Min skole Visma. Fra 4 januar utgår SMS nr. til hver enkel lærer, og vi 
skal etter denne datoen bruke den nye appen. 

Det er sendt ut mail til alle foresatte fra skolen Visma Flyt Skole datert 02.12.20 

Sak 09 2020-21: Eventuelt 

FAU har egen Teams side med informasjon til klassekontaktene. Alle skal få en link til 
siden, men hver enkel trenger en Microsoft-konto. Vi erfarte i fjor at det var vanskelig å 
logge seg inn på siden. Linn lager en veileder for pålogging. 
 
Hva skjer med Skoleforumets møtene? Annette sjekker saken. 
 
Ønske fra 10 trinn at de styrkes inn mot eksamen til våren. Linn informerte at det var 
noen styrk timer de kan bruke mot 10 klasse. Men å skjerme 10 trinn fra fådelingen med 
9 klasse frem til eksamen, er ikke mulig med de rammetimene Herre skole har.10 trinn og 
Linn tar videre dialog. 
 
Spørsmål ang. beredskapsplan for Covid-19. Hva skjer med undervisningen når elever 
må i karantene frem til evt prøvesvar?  
Linn informerte at læremateriell skal legges ut på Teams. Vi var gode på Teams i mars, 
og lærerne skal fortsette å legge ut, slik at elevene kan jobbe hjemmefra selv om de ikke 
er på skolen. Lærer skal også ringe eleven.  
Kontakt Linn hvis noe er uklart. 
 


