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Referat fra FAU-møte 19.10.2020 
 
Sak 01 2020-21:  
Anette Kåsene kan være FAU- leder et år til. Det er flott.  
Marianne Roen er nestleder og sekretær,  
Kine Svarstad Elverhøy er SU representant for skoleåret 20/21. 
 
Sak 02 2020-21: 
Linn informerer om ny rektor, Merete Sivertsen, som tiltrer i jobben fra 1.januar. Hun har vært på 
besøk og gleder seg til å begynne i jobben. Hun er nå fagleder på Stathelle barneskole og skal 
avvikle jobben der på en god måte før hun kommer til oss.  
 
Sak 03 2020-21: 
Linn Informerer om praksisen.  F.eks. 1.tr. - 4.tr har egne klassegrupper, men har annerledesdager 
på tirsdag og fredag. På tirsdager har de stasjonsarbeid med aktiviteter både inn og ute, og på 
fredager er de på tur. Turen går opp til speiderhytta foreløpig. Vi må forholde oss til kohorter, så det 
er ikke hele trinnet som kan samarbeide disse dagene, men to og to klasser, som er samarbeidende 
kohorter.  
Både lærere og elever begynner å falle på plass i den nye organiseringen, og det er godt å se.  
 
Sak 04 2020-21: 
Vi er fortsatt på gult nivå hva gjelder smittevern og det betyr at vi er delt inn i kohorter, vasker hender, 
unngår for mange samlet og ingen får være på skolen om man er syk. FHI sine sider sier noe om når 
man skal være hjemme. Er du syk og har feber er du hjemme, men har du noen restsymptomer med 
litt småhoste og tett i nesen så er det ok å komme. Skolen føler at vi får gjennomført skoledagene på 
en god måte, selv om det er noe vi må gjøre annerledes.  
 
Sak 05 2020-21: 
Det bygges ny holdeplass nede ved innkjøringen til skolen. Det er vi veldig glade for. Den vil være 
ferdig i våres. Det er viktig at vi ikke kjører inn til skolen og opp til bommen, da det kan oppstå farlige 
situasjoner. spesialt nå som det er så trangt nede ved veien. Det er også informert om i et 
foreldrebrev.  
 
 
Sak 06 2020-21: 
Vi har et godt skolemiljø her på Herre, og vi opplever at både elever og lærere trives. Innimellom vil 
det alltid være noen småting som skjer, vi er mange som er samlet på en plass, men det tar vi tak i 
og ordner opp. Vi har ingen 9a saker for øyeblikket. 9a varslingsskjemaet er et skjema som leveres til 
rektor med mistanke om mobbing av elever. Rektor må ta tak i dette og følge opp med gitte rutiner. 
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Spekter-undersøkelsen som har blitt gjort i høst viser at elevene trives på skolen. Om det er noe så 
ta kontakt med lærer og eventuelt rektor for en prat. Vi er her for elevene og jobber hver dag for at de 
skal ha det bra her på skolen.  
 
 


