
Referat til FAU-møte ved Å barneskole  
 

 

Tid:  Tirsdag 26. januar kl 17.30-19.00 
Sted:  Via Teams  
  
Deltakere: 
Erik Bredo Larsen (SFO) 
Line Berge (1.trinn) 
Evelyn Danielsen (2.trinn) 
Simen Pedersen (3.trinn) 
Maria Salamonsen (4.trinn) 
Ann-Jeanett Kvås (5.trinn) 
Mette Steinberg (6.trinn) (forfall) 
Ingrid Eikeland (7.trinn) (forfall) 
Anette Gullestad Solsvik, rektor  

 

Saker: 
 

 

6/2020-2021 Innspill til trafikktiltak i kommunen 

 

Vi som brukere av veier og gang- og sykkelveier i kommunen har oversikt over hvor 

forholdene ikke er tilfredsstillende og det bør utføres fysiske tiltak for at forholdene skal bli 

bedre. Med fysiske tiltak tenkes det ikke bare på selve veidekke, men også på forhold som 

bedre belysning, skilting, opphøyd gangfelt, mangler tilrettelegging for myke trafikanter/gang- 

og sykkelvei. FAU er sammen med andre råd og utvalg i Lyngdal kommune, blitt bedt om å 

komme med innspill til tiltak innen 1. februar.  

 

Forslag til tiltak: 

 

o Lys og skilting i droppsonen ved Å barneskole 

o Klipping av hekker langs E39, pga farlig utkjørsel for de som skal ut på E39 fra Å 

barneskole.  

o HP-parkering nærme skolen for ansatte/foreldre  

(Disse 3 punktene har skolen og FAU kontaktet kommunen om ved tidligere anledninger). 

o Fartsdumper langs Rinnanveien/droppsonen ved Å barneskole 

o Etter nyasfaltering ved lekeplassen i romskogen har det ikke kommer opp nye 

fartsdumper 

o Gangfelt og lys fra Romsveien og over til Rinnanveien 

o Etter nyasfalteringen har det ikke kommet opp nytt gangfelt ved Oftebro/Nygård 

barnehage 

 

 

7/2020-2021 Evaluering av Dagsplanen på skolen  

Fra 01.01.21 har skoledagen blitt utvidet med 20 minutter for at elevene skal få 20 minutters 

spising og 60 minutters friminutt i løpet av dagen.  

I løpet av vinteren skal det siste alternativet til dagsplan evalueres på alle skolene i Lyngdal 

sør. Dette er våre innspill til dagsplan på skolen fra høsten 2021:  



o Vi ønsker minst 50 minutter friminutt i løpet av en skoledag, minst 20 spising og ikke 

friminutt kortere enn 15min.  

o Vi ønsker også en fruktpause på ettermiddagen, men det er litt opp til hvert 

klasse/trinn 

o Vi ønsker heller å starte tidligere enn å gå lengre om ettermiddagen hvis denne 

modulen skal fortsette etter vurderingen.  

 

 

8/2020-2021 Informasjon om håndtering av covid-19 på skolen ‘ 

I dag er det gult nivå på skolen. Vi er fornøyd med hvordan dagens situasjon er løst. Men blir 

det rødt nivå på skolene i Lyngdal, må SFO redusere åpningstider, leksehjelp går ut og vi må 

vurdere om NOEN dager hjemmeskole eller tur-dager for hovedsakelig mellomtrinnet.  

Vi har stor tro på at både elever og foreldre forstår situasjonen og gjør det som må til for at 

flest mulig elever får en best mulig hverdag. 

 

 

9/2020-2021 Skolemiljøet og brukerundersøkelser 

Resultater fra den obligatoriske, nasjonale elevundersøkelsen på 7. trinn offentliggjøres 1. 

februar. Høyeste skår er 5 og laveste er 1. Her er noen av resultatene:  

 

- Trivsel (4,1): De aller fleste trives svært godt eller godt. 

- Mobbet av andre elever på skolen (4,1): Det forekommer litt ugreie kommentarer 

mellom elever på skolen og litt mobbing via sosiale medier. Elevene innrømmer også 

at dette skjer og at de innimellom har gjort dette mot andre. 

- Støtte fra lærer (4,7): Elevene opplever at læreren støtter dem og bryr seg, at de kan 

svare høyt i klassen uten å være redd for å svare feil.  

- Støtte fra foreldre (4,5): Elevene opplever å få mye støtte fra hjemmet. 

- Motivasjon (3,8): Den eneste skåren i undersøkelsen som er under 4, er på 

motivasjon og hvor motiverte elevene er for skolearbeidet.  

-  

SFO og foreldreundersøkelsen på 2. trinn høsten 2020: 

Generelt opplever foreldre god kommunikasjon med SFO-leder.  

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 blant foreldre på 2. trinn som har barn 

på SFO og hadde en svarprosent på ca 75 %. Høyeste skår er 5 og laveste er 1.  

Foreldrene svarte: 

- Barnet mitt trives på SFO: 4,2 

- Personalet bidrar til et godt sosialt miljø for barna: 4,6 

- Personalet bidrar til et fysisk trygt miljø for barna: 4,7  

- Det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset: 4,5 

- Aktivitetene er i skolens ferier gode: 4,4 

 

 

Eventuelt  

Skolemelk og andre Tine-produkter 

FAU ønsker flere valg som smoothie og yoghurt fra høsten av. Så ser vi om valgene blir 

brukt, og om det blir mye trøbbel med utlevering osv. Vi evaluerer dette i løpet av høsten om 

det skal fortsette.   



 

Leksefri/ukelekser  

FAU ønsker å se på dette med lekser. Vi ble enig om å ta med noen ekstra spørsmål på 

årets foreldreundersøkelse. Spørsmålet bør også stilles i KOMFUG. 

Vi ønsker også å komme med ett råd til foreldrene ang lekser: Ta det opp med kontaktlærer, 

ikke vær redd for å sende en mail og si ifra hvis det i dag var en vanskelig dag og vi ikke fikk 

ikke gjort alt eller at vi gjorde det sammen i dag, at jeg for eksempel skrev og barnet sa hva 

jeg skulle skrive osv.   

Ikke vær redd for gi beskjed til kontaktlærer.   

 

Fremover: Tørre å ta praten på klassemøter/foreldremøter og at lærerne også øker 

kommunikasjonen i forhold til lekser og om det er dager hvor det er mer travelt på 

ettermiddagen hjemme mht mengde lekser de dagene evt ukelekse.  

 

Lys i akebakken  

FAU (leder og/eller nestleder) vil ta kontakt med kommunen om mulighet for å få lys i 

akebakken. Dette vil komme hele nærområdet til gode på kveldstid. Kommunen må først gi 

klarsignal til dette før FAU kan gå videre med det. 

FAU må så lage en prosjektskisse med kostnadsoverslag og finansieringsplan og med 

vedlikeholdsplan (hvordan dette skal driftes fremover).  

Hvis FAU får klarsignal til å gå videre med prosjektet, så vil en undersøke muligheter for å 

søke om pengestøtte/midler fra banker.  

 

 
Ref: Line Berge 

 


