
Referat til FAU-møte   
  
Dato: 11.05.20   
Klokken:17.00  
Sted: Teams.   
  
Til stede:   
Tom Arvesen, Kenneth Mandal, Hege Edvardsen, Roy Gunnerød Knutsen, Lynn Veronica S. Stormo, 
Annette Kåsene, Rektor Bente og Undervisningsinspektør Linn.  
  
Sak 10 2020: Hjemmeundervisning  

• Rektor informerte angående hjemmeundervisning under Korona tiden.  
• Da FAU møte ble avholdt, var dette samme dag som resten av trinnene startet på skolen. 
Skolen hadde ikke forventet at 8-10klasse også skulle starte samme dag som 5-7 klasse, men det 
har gått bra denne første skoledagen. De ulike trinn har forskjellige tidspunkt de skal starte og 
avslutte dagen.   
 

Sak 11 2020: Fådelt skole 
• Linn (undervisningsinspektør) og Bente (rektor) orientert ang. Herre skoles planer om fådelt 

skole fra høsten av. FAU etterlyste i mars konkrete planer/skisse om hvordan skolen skulle bli 
fådelt. Etter planen skulle det arrangeres et møte i mai for alle foresatte. Dette møte blir ikke 
gjennomført pga Koronasituasjonen.  

• 1-4 klasse blir IKKE slått sammen som først foreslått. De beholder sine klasser og sin 
klassekontakt.  

• 5, 6 og 7 klasse blir slått sammen til to klasser. 6 klasse blir delt. Halve 6 klasse vil gå til 5 
klasse, og den andre halvdel går til 7 klasse. De informerte også at det skal ligge noen 
ekstratimer som kan fordeles ved behov. Da har lærene mulighet til å dele i mindre grupper. 
F.eks en gruppe norsk, en engelsk og en gym. 

• 8, 9 og 10 klasse blir også slått sammen til 2 klasser neste år.  
• Det ble stilt spørsmål fra FAU om lærere er fornøyd med løsningen? Det er tross alt deres 

arbeidshverdag fra høsten av.  
På dette svarte Rektor at de er veldig fornøyde, og synes løsningen er bra, og de jobber godt 
sammen.  

• Som vi presiserte ovenfor rektor så er det de som er fagpersonene og har de beste 
forutsetningene til å se om dette er en god løsning. Så hvis de synes dette er en veldig bra 
løsning, så må FAU ha tillit at de gjør det beste for elevene våre og sin egen arbeidshverdag, 
noe rektor bekreftet at det skal bli et bedre tilbud.   

• På spørsmål om å få en leksefri skole, er det noe rektor er positiv. Hun er av den oppfatning 
at skal lekser gis, skal dette gi et utbytte og den skal følges opp av lærer. Ikke lekse for å ha 
lekse. Ny læringsplan er klar til høsten, som ganske mye annerledes en den vi har i dag.  

 
Eventuelt  

A. UFO-huska.  
Annette har sjekket med Rune (vaktmester) ang muligheten til å plastsveise 
beskyttelseringen på UFO huska. Men her må vi kjøpe ny beskyttelsering siden denne 
er blitt for «slapp i fisken». Må finne leverandørmerket og sjekke pris. Ny UFO huske 
koster over 12 000 kr og det er midler vi ikke har per dags dato.  Ønsket er at vi søker 
midler til høsten om å oppgradere skolegården, men da trenger vi kontrete planer og 
pristilbud. Fint om alle kan komme med innspill.  Må jobbes videre med.   
  
Referent Annette Kåsene  



 


