
Referat til FAU-møte ved Å barneskole  
 

 

Tid:  Tirsdag 8. september kl 17.30-18.30 
Sted:  Personalrommet på Å barneskole 
  
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) 
Ingrid Eikeland (7.trinn) 
Anette Gullestad Solsvik, rektor  

 

Saker: 
 

 

1/2020-2021 Konstituering av nytt FAU  
Velge leder, nestleder, sekretær, repr. til KOMFUG, repr. til SMU, repr. til SU (leder for FAU er 

automatisk med i SU). 

 

Simen Pedersen leder 

Line Berge nestleder (vara SU og SMU) 

Ingrid Eikeland sekretær 

Ann -Jeanett Kvås KOMFUG  

Erik Bredo Larsen SMU 

Maria Salamonsen SU-repr 

     

2/2020-2021 Orientering om arbeid med ny Skolebruksplan  

Det skal utarbeides en ny Skolebruksplan i Lyngdal kommune som skal gjelde fra 2021-

2030. Dette vedtok «Utvalg for barn og oppvekst» den 06.05.20. I løpet av høsten skal det 

utredes endring i skolestruktur. Det er Å barneskole, Årnes skole, Berge barneskole og 

Voksenopplæringen som kan bli berørt av dette. En eventuell ny struktur skal ivareta effektiv 

drift og kvalitet.  

Forslag til ny Skolebruksplan vil komme på høring til elevråd, FAU og SU. Høringsperioden 

vil være i oktober. På neste møte i FAU vil vi ha høringsutkastet som egen sak.  

 

3/2020-2021 Møtedatoer for FAU i 2020-2021 

FAU må møtes minst en gang i halvåret. Her er et forsalg til møtedatoer og tidspunkt, men 

det kan bli flere hvis det er behov for det. Hvis ikke der er saker, går møtet ut.  

 

Tirsdag  8. september 17.30-18.30 

Mandag  12.oktober 17.30-19.00 

Mandag 23.november 18.00-19.00 

Mandag 1.februar  18.00-19.00 

Mandag  22. mars  17.30-18.30 



Mandag  3. mai  18.30-19.30 

 

 

Eventuelt      

 

Juleavslutning blir på trinn 

Det blir ikke felles juleavslutning for hele skolen i år pga covid-19. 

 

Vennskapsuke i november 

Vennskapsuka blir i uke 46. Fredag 12. november danses BlimE-dansen over hele 

landet for alle skolebarn. I Vennskapsuka fokuseres det ekstra på vennskap på 

skolen gjennom ulike aktiviteter og samlinger på trinn.  

- Fint hvis klassekontakter finner på noe for klassen (ikke trinnet) etter skoletid i 

løpet av denne uka. (Hvis ikke det passer i denne uka, kan det gjøres i uka før 

eller etter). 

- Klassekontakter er ansvarlig for arrangementet evt at de delegerer det til to-tre 

andre foreldre.  

- Hvis arrangementet er inne (for eksempel en spillkveld eller bingo) må antall 

foreldre som er med begrenses jmf gjeldende smittevernsregler. Klassen kan 

låne klasserommet på hverdager etter skoletid.  

- Klassekontakter tar kontakt med kontaktlærer eller inspektør Øyvind Aas ved 

låning av klasserom etter skoletid. SFO kan ikke lånes. 

- Foreldre kan være med på kvelden hvis arrangementet er ute; for eksempel 

gå på en lekeplass og ha aktiviteter, grille, natursti ol. Søsken kan ikke være 

med verken inne eller ute.  

- Barn som har spesielle behov, kan ha med foreldre på arrangementer ute og 

inne.  

- Rektor sender ut til klassekontaktene referatet fra FAU-møtet, så de ser dette 

om Vennskapsuka.  

 

Trygg skolevei 

FAU ser at flere foreldre ikke henter og leverer barna slik det er anbefalt fra Nullvisjon 

og skolen. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner for elevene våre. FAU mener at 

foreldre må bli gjort oppmerksomme på dette, og at informasjon må ut til alle foreldre 

på nytt. Det ble foreslått å lage en film om hvordan vi anbefaler at kjøring til og fra 

skolen skal være. Rektor tar forslaget med til elevrådet. 

 

Rektor sender mandag 14. sept ut ranselpost til alle foreldre om hjertesonen rundt 

skolen og oppfordrer foreldre til å følge anbefalingene mht kjøring til og fra skolen.  

 

Representanter fra FAU vil være ute på morgenen onsdag 16. sept. 8.20-8.45 og ta 

kontakt med foreldre som kjører feil.  Rektor tar kontakt med Torstein Salvesen i 

Nullvisjon om han også kan stille onsdag morgen.  

 



 

 

Foreldremøter i høst 

Det har vært varierende oppmøte på foreldremøter i høst. Flest foreldre kom på de 

laveste trinnene.  

 

FAU mener at det er viktig at det på foreldremøtene er rom for innspill fra foreldre og 

at foreldre kan komme med forslag og får tid til å snakke sammen om det som opptar 

dem for eksempel regler rundt spilling på data.  

 

Foreldre som var på foreldremøter i høst hvor det var lagt opp til gruppesamtaler, var 

fornøyde. Rektor hadde på forhånd sagt til alle kontaktlærere at de skulle sette av tid 

til gruppesamtaler på foreldremøter. Rektor vil ta dette opp igjen med kontaktlærerne.  

 

Forslag til forbedring før neste foreldremøte:  

Kontaktlærer ringer klassekontaktene i god tid før foreldremøtet og hører om der er  

noe som foreldre vil ta opp på foreldremøtet som sak eller som tema for 

gruppesamtalen.  

 

Rektor minner kontaktlærerne på at det må være rom for innspill fra foreldre og 

legges opp til gruppesamtaler om et eller flere tema. 

 

 

 

 

Ref. Anette Solsvik 

 

 


